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PUKKEI 
Vir u kleurbaadjies 

en 
sportbenodigdhede: 

Johan 
Claassen 

Broers 

Etes kos 
nou R2,00 

DIE hoof van die 
kafeteria, mnr Oost
huizen, se dat die ver
hoogde pryse vir 'n bord 
kos nie ingestel is op 
winsbejag nie. 

Dit is bloot die resultaat 
van verhoogde vleis- en 
antler pryse. Die kafeteria 
word nie deur die staat 
gesubsidieer nie en daar 
is wel vaste kostes, soos 
die betaling van per
soneel, om te dek. 

Die verandering moes 
eintlik reeds verlede jaar 
plaasgevind het, maa;: 
daar is besluit. om die 
pryse konstant te hou tot 
Desember. 

Binne 
• Vanjaar se Karna

valblad, Die Pukkie, 
bied veel meer as die 
vorige jare - bls 2. 

• Alabama betrokke 
in perspolemiek -
bls 2. 

• Twee blinde eerste
jaarmans vertel van 
bulle leefWyse op die 
Puk- bls 3. 

• Vanjaar se eerste 
studenteparlement 
voel dat gemengde 
koshuise op die Puk 
die aangewese ding 
is- bis 3. 

• Eerstejaarsatletiek 
hou 'n belofte vir die 
toekoms in - bls 8. 

• PU-atletiekkam
pioenskappe op 11 
Februarie - bis 8. 

• Sportregistrasiegelde 
is drasties verminder 
- bis 8. 

• Foto's van dore en 
drake - bls 6. 

• Karnaval het weer 'n 
biertuin - bis 7. 

• Politiese Raad be
plan 'n Volksraad om 
'n verteenwoor
digende standpunt 
namens die Puk te 
stel - bis 5. 

t Petra Scheepers in Kar
naval 81 se T-hempie wat 
rmtwerp is deur Mareike de 
Beer. Die T-hempie sal by 
die inligtingshokkie en by 
die karnavalverteenwoor
digers beskikbaar wees teen 

R4,50. 
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CACHE1 
APTEEK 

U Plus Apteek 
TOMSTRAAT 92 

Tel. 4201 

AMPTEUKE STUOENTEKOfRANif VAN DIE P.U. vir ClfiO 

Groot genoeg om u te 
dfen, klein genoeg om 
u te ken 

JAARGANG XXXVI PVOMMER 2 6 FEBRUARIE 1981 

• Op Dinsdag 27 Januarie het die nuwe eerstejaarstudente in groat getalle saam met hulle 
ouers opgedaag. Hier wys Jan-Louis du Plooy, SSR-voorsitter, die weg aan 'n paar ver

dwaaldes. 

Pukke 
beta al 
me er 

Petro Malan 
DAAR het 'u herstruk
tuering plaasgevind ten 
opsigte van die finan
siele struktuur en die 
finansiering van die 
universiteit se aktiwi
teite. So bet prof Nie 
Swart by 'n vergadering 
.met die rektor, SSR, 
koshuisvaders, Bk's en 
ander hooggeplaastes 
gese. 

Die aanvanklike de
posito by registrasie is 
R22<J. Eerstejaars is wel in 

kennis gestel van die reel
ing, maar alle seniorstu
dente kon nie betyds be
reik word nie. Die flnan
siele administrasie het 
reelings getref dat seniors 
wat nie die nodige reel
ings kon tref nie, volgens 
die ou stelsel kan regis
treer. Sulke studente kan 
later die tes van die depo
sito betaal. 

Druipelinge:,_;,ontbeer 
.. • 

Sekere gelde word by 
registrasie gebef as gevolg 
van finansieringsoorwe
gings. Dienste is in die 
verlede aan studente ge
lewer sonder dat daar 
gelde daarvoor ontvang is, 
byvoorbeeld studente wat 
na orientering die koshuis 
verlaat. Gevolglik is so 'n 
plek vir die res van die 
jaar leeg en kon ander 
studente nie gehuisves 
word nie. 

- ' . -'.) ,. 

koshuisihwoning Die doel van die reeling 
is om die prestasie flnan
sieel in verbouding te 
bring met die tydperk van 
dienslewering. Indien 'n 
student vir drie maande in 
die koshuis inwoon, bet hy 
finansiele verpligtinge vir 
drie maande. 

Petro Malan en Lynn Pretorius 
STUDENTE wat in 1981 
nie met hulle volgende 
studiejaar kan aangaan 
nie, verbeur hul kos
huisinwoning. 

Volgens Prof Tjaart van 
der Walt, Rektor van die 
PU vir CHO, is die Puk in 
die eerste plek 'n 
akademiese inrigting. 
Daarom moet kosbuisin-

wooers sorg dat akademie 
hul eerste prioriteit is. 

AanJZesien koshuise oor
bespreek is, is dit vanself
sprekend dat mense wat 
nie hul akademiese jaar 
geslaag bet nie, hul kos
huisinwoning verbeur. Dit 
bied aan druipelinge die 
geleentheid om 'n nuwe 
begin te maak. So 'n per
soon kom dan op 'n waglys 

Karnaval sender 
trapkarwedren 

DAAR sal nie meer die jaarlikse 
trapkarwedren tydens Karnaval 
plaasvind nie. Die trapkarklub bet 
sy spyt uitgespreek omdat hulle b~ 
sef dat dit 'n Karnavalhoogtepunt is. 

Christo Scholtz, voorsitter van die 
trapkarklub, se hy hoop dat Karnaval 
nog net soveel toeskouers sal trek as 
voorheen, al is daar nie meer 'n trap
karwedren nie. Tussen 4 000 en 5 000 
studente woon gewoonlik die trapkar
wedren by. Christo se ook dat almal die 
Karnavalaksies moet bywoon. 

Die trapkarbaan kon nie betyds voor 
Karnaval voltooi word nie, omdat daar 
te laat begin is met die werk. Daar is 
ook 'n tekort aan arbeiders na nuwe
jaar en daar was ook gesondheidspro
bleme onder die werkers. 

(Vervolg opp 2) 

van 'n ander koshuis. 
Mnr Dirk Coetzee, hoof 

van Koshuisadmini
strasie, se elke kursus het 
verskeie bepalings wat 
vereis of 'n student sy jaar 
geslaag bet. Elke druipge
val is ondersoek in same
werking met huisvaders 
en huiskomitees van die 
betrokke koshuise. 

Druipeling is Vrydag 23 
Januarie per telegram in 
kennis gestel dat hulle hul 
koshuisinwoning verbeur 
het, en dat hulle name op 
'n waglys van 'n ander 
koshuis geplaas is. Vertoe 
kan gerig word aan prof 
Faan du Plessis, vise
rektor, wat die meriete 
van die verskonings sal 
bepaal. Hy sal besluit of 
sodanige student.- in sy · 
vorige koshuis of in 'n 
ander koshuis opgeneem 
sal word. 'n Brief wat die 
saak breedvoerig aan die 
student verduidelik sal 
die telegram volg. Di t 
hang dan van die betrokke 
koshuis se huisvader en 
huiskomitee af of hulle 
bereid i.s om aan so 'n stu
dent inwoning te hied. 

Die reel word gekort
wiek deurdat daar gewag 
moet word op die uitslae 

·van die betrokke studente. 
Die saak sal ook breed
voerig iu die koshuisreg
lel!lent opgeneem word. 

Huiskomitees 

Daar is egter studente 

wat die saak anders op
neem. Daar is verskeie 
huiskomitees wat voel dat 
hoewel bulle nie in die 
saak geken is nie, van 
hulle verwag word om die 
nuus aan studente oor te 
dra wat nie vroegtydig in 
kennis gestel is nie. Daar 
bet al in sommige gevalle 
studente by koshuise op
gedaag en dan moet die 
buiskomitees vir hulle se 
dat daar nie vir hulle plek 
in die koshuis is nie. Kos
h uise verloor sodoende 

(V ervolg op p 3) 

Daar sal egter nie on
buigsaam opgetree word 
teenoor studente met 
beurse wat nie die nodige 
deposito het nie. Sodanige 
studente moet dikwels 
sekere finansiiHe verplig
tinge self nakom, omdat 
beurse nie die voile be
drag van klas- ~n losies
gelde omvat nie. Die de
posito by registraeie val 
dikwels onder hierdie 
verpligtinge. 

Studente moet vroegty
dig kennis neem dat die 
nuwe 'betalingsterme ty
dens registrasie vanaf 
1981 sal geld. 

• Dries Linde en Annie Bodenstein, primari van Hombre 
en Karlien hou hier die bekers vas wat hulle koshuise gewen 

het tydens die eerstejaars-atletiekbyeenkoms. 
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Beeldende Kunste Letterkunde Musiek Teater 

"Die Pukkie" skep 
karnavalgees 

gers en Oudemeester" te 
vergelyk. Afgesien daar
van dat dit reeds 'n droe 
spons is wat oorspronk
likbeid betref, kom dit 
neer op •n· aftakeling van 
die Cbristelike karakter 
van die Pule. 

negatiewe pool nie, maar 
wat heeltemal sonder 'n 
sweempie positiewe 
kommentaar is, steek die 
meeste Pukke dwars in 
die krop. Waarom gesonde 
studentebumor skielik .\;' 
beskryf moes word as 1 

"sieklik", is moeilik om te e Ty,dens die 'i:ekendstelling van prof T T Cloete se debuutbundel, Angelliera, was Jan 
D d t verstaan. aar wor ans nog Swanepoel, ElsaM Steenberg, prof Cloete, prof P W Buys, Rudolph Willemse en Henri~tte 

K 
teja 
stud 
goed 
van 
maa 
gens 
tuist 
op di 
en m 
!tom 

Ke 
Brail 
masji 
wat b 
gebru 
skaak 
werpt 
blind 

'n MENS kan nou maar 
eenmaal nie wors van 
sopbene maak nie. Dat 
die Puk se karnaval
blad, "Die Pukkie". •n 
belangrike bestand4eel 
is vir die algemene suk
ses van karnaval, kan 
niemand betwyfel nie. 
•n Pulk "Pukkie.. is 'n 
goeie aanduiding van 
waartoe die karnaval
komitee en almal be
trokke by karnaval 
bierdie jaar in staat is. 

ondersoek ingestel na die ..-----------_J.-------------. Grove teenwoordig. 
massa-moord onder die A I b d L------------.-----------
Puk se kunstenaars want a a ma 0 pt re e soldateliedjies: "Tipper-
skynbaar was daar nie juis . - ary en We're going to hang Trapkar 

Ker 
op die 
kierie 
die kl 
bomm 
kafete 
hulp n 
klasse 
kan on 
hulp w 

Kyk 'n mens so vinnig 
deur die breinkind van 
Francois van Heerden, 
die Redakteur, en sy 
Pukkie-redaksie, kry 'n 
mens die gevoel dat Kar
naval in bekwame bande 
is. Daar is wel diegene wat 
baie negatiewe kritiek 
teenoor die blad te lewer 
bet - onder andere 
Potcbefstroom se plaas
like koerant. Die alge
mene gevoel onder die 
Pukke is egter dat die ge
balte van die blad die van 
vorige jare by verre oor
tref. 

Daar is bykans honderd 
bladsye tjok en blok met 
snaaksigbede en wat 'n 
mens dadelik tref is die 
verbetering in die 
kwaliteit van die illus
trasies. Die voorwoorde 
deur verskillende belang
bebbendes is kort en nie 
van s6 'n aard dat dit die 
effek bet van ' n paar 
nonne op 'n hoerskoolpar
tytjie nie. Die trant daar
v an is gemoedelik, 
humoristies · en skakel 
bonderd persent in met 
die res van die blad. 

Die karnavaltema, 
"Amajuba", kom duidelik 
genoeg na vore deur 'n 
stukkie realisme in die 
vorm van 'n paar woorde 
oor die plaas Amajuba. 
Daar is dus nie 'n deur
trappery van die tema wat 
stereotiep kan raak nie. 

'n Mens kan wel 'n biet
jie oorweeg of dit werklik 
nodig was om die "van" 
van die Puk weer in die 
gedrang te laat kom deur 
dit met "Coke, bambur-

, .. .,. ........ 
lllE POTCHEFSTROOM 

Tel 24640 

Tye: 
Ma• - Don 14"°° - 20hOO 
Vry 14h00- 17"30 - 20h30 

Sat 10h00 - 14h00 
13h30 - 20h30 

KINE I 
BEAUTIFUL PEOPLE 

KINE II 
CHEVY CHASE e 
GOLDIE HAWN 

SEEMS LIKE OLD TIMES 
COM I DY 

(V ervolg van p 1) 

van hulle betrokke by die k k • • k • out our washing on the 
kunswerke in die Pukkie ry r1t1 e u It Siegfried line." 

tnriaes.1·eVse1.eslds1·rteek ovoereglenileleu: Die dispuut bet begin 
met die brief van "Volks-

uit ander lagblaaie - verskei•e oorde man" in die Transvaler 
sonder erkenning. van 13 Januarie 1981. In 

Elke jaar is daar 
opspraakwekkende nega
tiewe kritiek te lewer oor 
die blad en die indruk wat 
'n mens kry is dat die pu
bliek soos 'n klompie aas
voels sit en wag om die 
Pukkie te verskeur. Die 
student self is baie dik
wels die grootste ekspert 
op bierdie gebied. Tog 
moet 'n mens in ag neem 
dat die negatiewe kritiek 
hierdie jaar bitter min is. 

- Johan Myburg -
die brief trek die skrywer 
te v;elde teen die feit dat 
"goed die belfte van die 
liedjies wat aangebied is, 
in Engels gesing is." 

Na beraadslaging is 
daar besluit om die wed
ren af te stel en nie die 
balf\roltooide baan te ge
bruik nie. Geen alterna
tiewe baan kon gevind 
word om te voorkom dat 
Karnaval tussen die Kam
p us en Karnavalplaas 
verdeel word nie. Die 
trapkarklub sal daarom 
eers volgende jaar weer 'n 
wedren aanbied tydens 
Karna val. 

DIE Alabama Studentegesleskap bet in die afge
lope paar maande beelwat publisiteit ontvang. Uit 
alle oorde bet kommentaar oor die televiesiever
toning wat op 5 Januarie 1981 gebeeldsaai is in 
dagblaaie verskyn. 

Na bierdie brief bet 
verskeie lesers hierop ge
reageer. 

Jans Jonker, die 

• Die kras kritiek in 
ons plaaslike koerant wat 
nie net sterk neig na die 

Die Herald bet beweer 
dat die "dorp al in die ge
woonte (is) om hierdie 
suksesvolle vermaaklik
beidsgroep aan bomself 
toe te eien." In dieselfde 
Herald word die Alabama 
Studentegeselskap selfs 
vergelyk met die polisie-

eKeuring 

Alabama 
kart .baie 
vir toer 

DIE jaarlikse Alabama-keuring vind op Maandag, 9 
Februarie in die Totiussaal plaas. Die keuri-ng begin om 
19h00. 

Daar word gesoek na komediante, sangers, mense wat 
enige blaasinstrumente of sintetiseerder kan speel en 
veral na goeie klavierspelers. 

Die toer wat Alabama vandeesjaar gaan onderneem 
sluit Wes-Transvaal, SWA en die Kaap in. In die Nico 
Malan-teater in Kaapstad word drie vertonings aange-
bied. . 

Die afstand tussen Windhoek en Kaapstad sal per 
vliestuig afgele word. 

studente van Hammans
kraal of die Baragwanath
koor se optredes. 

Aan die ander kant is in 
Die Transvaler heen en 
weer briewe geskryf. Die 
briefskrywery bet in 'n 
groot mate beswaar ge
maak teen die Engelse 

musiekre.gisseur van 
Alabama, bet ook op die 
brief gereageer en gese 
dat die program opgestel 
is met die oog op die toer, 
en nie alleen die 
televisieprogram nie. 
"Die toer van 1980 was 
onder meer na Natal , 
waar dl.e Engels-
sprekendes in die 
m-eerderheid is, en daar is 
ook vir hulle in die pro
gram vooi:siening ge
maak." 

Mnr Horst Biit.ow, 
Kultuurbeampte van die 
PU, bet genoem dat die 
program van Alabama 
twee derdes uit Af
rikaanse musiek bestaan. 
Met die televisieopname 
is egter net die beste lied
jies gekies. 

Die vraag na die Af
rikaanse karakter van 'n 
Afrikaanse universiteit 
word ook in die briewe ge
stel. Sou dit nie in alle op
sigte ten alle tye duidelik 
moet blyk nie? Sou meer 
Afrikaanse liedjies in die 
buidige trant nie meer in 
aanvraag wees by die pu
bliek nie? 

Eregaste wat na die 
wedren genooi is, is in 
kennis gestel dat die wed
ren nie meer sal plaasvind 
nie. Daar sal ook nie 'n 
wedren gebou word om 
die nuwe trapkarbaan te 
open nie om akademiese 
red es. 

Die trapkarbaan sal 
moontlik teen Maart
April voltooi word en die 
beraamde koste van 
R22 000 sal nou aansienlik 
verhoog as gevolg van die 
vertraging in die boutyd
perk. Die baan is reeds 
uitgele en is 900 meter 
lank_ Tans is bulle besig 
om die oorbrug klaar te 
bou. 

Daar sal wel nog ' n 
dames-trapkarwedren ty
dens Karnaval gehou 
word, omdat dit nie saam 
met die Karnavalplaas val 
nie. Die kosbuisliga's gaan 
ook nog voort. 

Aansoeke vir redaksie 
KNIP UIT EN POS VOOR 13 
FEBRUARIE IN BUSSIE 13 
AGTER DIE INLIGTINGS· 
BURO IN DIE STUDEN
TF.SENTRUM. 

EK STEL BELANG IN DIE 
VOLGENDE POS/POSTE: 
(Merk asb met kruisie) 

1. Administratief: 
Advertensies (Werwing) 
Verspreiding 

Eerstejaarse en senion is wel
kom om aansoek te doen. Vol
ledige opleiding sal verskaf 
word. 

NAAM: 

AD RES: 

TELEFOON: . . .............. . 

Tiksters 
2. Nuusinsameling 

Algemene nuus 
Kuns 
Sport 
Diepteartikels 
Sosiale/Koshuisnuus 
Interuniversitere berig
gewing 
Fotografie 
Spotprente 

3. Subredaksie 
Nasien van berigte 
Bladuitleg 

Abel 
proped 
dat 'n 

STUD 

Dit is di 
Connie Ja 
van Wag-' 
opgetree b 
ter. Sy bet 
uitgespreek 
de koshuis 
steen, Vo 
Politiese 
'n minister 
is ten gunst 
Corne Mui 
tree as die 

Minister 
was van m 
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Twee blindes deel 
in st-udentelewe 

TWEE blinde studente 
bet vanjaar as voltydse 
studente by die Puk 
ingeskryf. 

Dansie Vermeulen 
daarvan om soos 'n ge- Abel ook nog oor 'n Op-
wone mens behandel te tikon - 'n apparaat wat 'n 
word. Sover as moontlik blinde in staat stel om 
draf hy saam en word le~swerk te doen. 'n Los, 
saam met die ander langwerpige kamera is 
georienteer. aan die Optikon gekoppel. 

Abel is vol moed en be- Die letters word gefoto-
skou die nuwejaar as 'n grafeer en in vibrasies 
groot uitdaging. Mense- omgesit. Met die linker-
kennis is vir horn 'n be- hand word dan op 'n plaat-
langrike prioriteit en ver- jie gedruk en hierop word 
al die toepassing daarvan die vibrasies van elke let-
met betrekking tot sy t~r g~voel. Abel sien op 
studies. hierdie wyse selfs vir die 

3 

Kerneels Lourens, eers
tejaar B.Juris
student, se dat by nou baie 
goed voel, ten spyte daar
van dat by aanvanklik 
maar skrikkerig was. Vol
gens· horn is Uitspan, sy 
tuiste, die beste koshuis 
op die kampus. Sy seniors 
en mede-eerstejaars help 
!tom baie. 

Afgesien van 'n Griekse en Hebreeuse al-
Braille-masjien, beskik fabette kans! 

• Kerneels Lourens by sy BraiUe-masjien 

Kerneels het sy eie 
Braille-masjien, , tik
masjien en 'n kassetspeler 
wat by vir sy lesings gaan 
gebruik. Hy speel graag 
skaak op sy spesiaal-ont
werpte skaakbord vir 
blindes. 

Eerstejaars is seniors Drui peli nge 

en koshuise 
Kerneels sien kans om 

op die kampus self met sy 
kierie reg te kom, maar in 
die klasse sal sy klasmaats 
horn moet help. Ook in die 
kafeteria en eetsaal sal by 
hulp nodig he. Veral voor 
klasse waar 'n gedrang 
kan ontstaan, sal by enige 
hulp waardeer. 

se verantwoordelikheid (V ervolg van p 1) 

goeie rugbyspelers en in
woners. 

g is 
wed

~e die 
~e ge-
1terna
evind 
In dat 
Kam
plaas 
. Die 

,aarom 
eer'n 
.yd ens 

a die 
, is in 
·e wed
asvind 
nie 'n 
rd om 
aan te 
emiese 

an sal 
Maart
en die 

~ van 
sienlik 

van die 
boutyd
s reeds 

meter 
!le besig 
laar te 

Abel Steyn, eerstejaar 
propedeutiese student, se 
dat 'n blinde selfstandig 
is in soverre jou gebrek 
jou toelaat. Hy hou egter 

NET voordat dit wou 
begin lyk of die Puk 
nooit gaan herstel van 
die verlatenheid van 'die 
afgelope vakansie en 
van die aanslag van die 
afgelope week nie, net 
toe het julle opgedaag. 
Pukseniors, namens die 
SSR, en al die HK's, 

KARNAV AL '81 vind vanaf Donderdagaand 19 
F~bruarie plaas. Die na)Veek van 13 Februarie vind 
die standaard- en mielielandfietstoere plaas. Die 
reklamesette begin egter reeds volgende Saterdag. 

welkom op julle kam
pus, welkom in julle 
koshuise. Mag 1981 'n 
onvergeetlike jaar vir 
die Puk en vir elkeen 
van sy studente wees. 

Die eerste onmiddellike 
saak wat ons indringende 
aandag gaan verg, is om 
van die groep eerstejaar-

studente ware Pukke te 
maak. Wie anders as ware 
Pukke kan dit met raad en 
daad doen? Daarom 
Pukke, doen dit met oor
leg en wysheid - slegs 
ons, die huidige studente
gemeen ska p is verant
woordelik vir 'n positiewe 
of negatiewe Pukgees. 
Laat ons daarom ons 

Die biertuin op die Fanie du Toit sal ook Vrydag- en 
Saterdagaand open. 

'n Busdiens word gedurende karnaval ingestel om 
vervoer tussen die kampus en die karnavalplaas te ver
skaf . . Hierdie jaar is die idee van 'n karnavalplaas geimp-

hmenteer. By ander universiteite bet die gedagte reeds 0 · d 
groot byval gevind. Hier sal die Fanie du Toit Sportter- . pem~gsaan 
rein dien as sentrale punt waar al die karnaval- Di~ opemngsaand van karnaval is Donderdag, 19 Feb-
aktiwiteite kan plaasvind. ruar1e. 

Die sentrale vlotbou-area is vanaf Donderdagaand 19 Om 19b00 is daar 'n massa-ete by die amfiteater en om 
Februarie gereed vir vlotbou en dames sal met toe- 19b30 open ProfTjaart van der Walt die karnaval amp-
stemming van die huisvaders en die huiskomitees telik. Direk daarna vind daar 'n rofstoeitoernooi in die 
deurnag aan die vlotte mag bou. Daar sal vir alle Amfiteater plaas waarin Jan Wilkens in die hoofgeveg 
fasiliteite voorsiening gemaak word, dit wil se krag- te .staan kom teen Dave Viking van Brittanje. Daar sal 
punte, beligting en selfs braairoosters. Voldoende dri-: voorgevegte wees. 
ruimte vir alle aksies word ook voorsien. Die formele openingsdinee vind daarna plaas (20h00 

Op die Fanie du Toit sal daar ook 'n mallemeule in tot 20b30). Spesiale wynglase is vir die geleentheid ge-
werking wees gedurende die hele kamaval. druk. Ba~bar~ Ray en 'n bekt;_nde orkes sorg vir vermaak 

Vrydagaand en Saterdagaand is daar veldflieks wat tydens die. dinee. Slegs 'n beperkte aantal kaartjies is 
nog 'n ll op die krieketskerms vertoon sal word. (lnsitteaters) egter beskikbaar. 

~~ ~ 
gehou 

ie saam 
laas val 
a'sgaan 

• 1e 
IE 

rig-

i-----

Eerstejaars se ja vir 
gemengde kosh-uise 

STUDENTE is nog in 'n 
groeistadium en weet 
nog nie duidelik wat 
hulle in die lewe wil he 
nie en daarom is ge
mengde koshuise nie 
wenslik nie. 

Dit is die mening van 
Connie Jacobs, Primaria 
van Wag-'n-Bietjie, wat 
opgetree bet as 'n minis
ter. Sy bet baar baie sterk 
uitgespreek teen gem·eng
de koshuise. Werner Ek
steen, Voorsitter van 
Pi>litiese Raad, het ook as 
'n minister opgetree en by 
is ten gunste van die saak. 
Corne Mulder het opge
tree as die Speaker. 

'll 

Minister Connie Jacobs 
was van mening dat die 

Lynn Pretorius 
idee slegs 'n moder.ne uit
vloeisel is met 'n passiewe 
Godsdienssin. Sy bet die 
volgende redes aangevoer 
teen die saak: Daar is 
fisiese, emosionele en 
geestelike verskille tus
sen mans en dames. Sy 
voorsien ook probleme 
met die deel van was
kamers wat verleentbeid 
kan veroorsaak. Sy glo ook 
dat die gemengde kos
buise saamslapery kan 
veroorsaak of aanbits wat 
c;lan ook weer groot pro
bleme kan veroorsaak. Sy 
stel die vraag aan die ge
hoor dat as gemengde 
koshuise ingestel word 
wat bly van die huwelik 
oor? 

Minister Werner Ek
steen bet horn ten gunste 

van gemengde kosbuise 
uitgespreek op grond van 
die '[olgende redes: Hy se 
dat d,ie geskiedenis op ie
slagsapartheid klem l~ en 
die praktyk bet tog ·al be
wy.s dat dit verkeerd is. Hy 
se ook dat die universiteit 
nie 'n naskoolse hoerskool 
is nie en dat studente nie 
meer self dink nie, bulle 
doen alles wat vir hulle 
gese word sonder om twee 
keer daaroor te dink. 

Minister Eksteen verwys 
dan ook na die natuur. 
Ramme en ooie skei hul
self tog nie van mekaar 
nie - waarom moet die 
mens dit doen? Hy is ook 
van mening dat seksuali
teit heeltemal oorbeklem
toon word en dat apart
heid homoseksualiteit 

stimuleer. Hy voel uat 
mans en dames mekaar in 
'n gemengde kosbuis kan 
aanvul en dat die mans se 
kamers nie soos rampge
teisterde gebiede sal lyk 
nie. Dit sal dan ook 'n 
beter gesinslewe be
vorder en ook sal daar sal 
beter wisselwerking wees 
tussen mans en dames in 
politieke en Gods
diensgroepe. Hy voel dat 
die klem bier moet val op 
kommunikasie en nie op 
seksualiteit nie. 

Die saak is aan die 
volksraadslede gestel en 
na 'n kort bespreking is 
daar tot stemming oorge
gaan. Die uitslag van die 
volksraadstemming was 
ten gunste van gemengde 
koshuise. 

eerstejaarstudente nie 
net met raad en daad leer 
h6e nie, maar inderdaad 
ook met woord en daad 'n 
voorbeeld stel van 'n 
tipiese 'sprankelende 
studentelewe. 

Alle sake dui daarop dat 
ons 'n hoogtepunt van 'n 
jaar tegemoet gaan. Die 
kwaliteit van ons stu
dente, die algemene kos
buisgees, toegespitste 
voorbereiding op sportge
bi ede vir die intervar
sities teen RAU en Kov
sies en 'n opwindende 
karnaval net voor die 
deur, is maar 'n paar van 
hierdie sake. 

Die eis van 'n Pukkarak
ter om ons hele lewe "In U 
Lig" te beoefen, maak 'n 
ewe sterk appel op ons 
gedurende bierdie jaar as 
die vorige jare. Mag ons 
daarom hierdie jaar ons 
studentelewe bedryf op 
egte Puk manier. Ons pro
bleme en ons vreugdes 
moet verwerk word in die 
gees van ons leuse "In U 
Lig sien ons die lig". 
Hierby staan die Puk en 
daarby val die Puk. Dit is 
die ononderhandelbare 
eis en karaktertrek van 
ons kampus. Laat ons 
hierdie eis vanjaar 
onvermoeid nakom. Want 
dit vra meer as 'n skouer
of neusoptrek om dit reg 
te kry. Ek is oortuig daar
van dat ons studentege
meenskap daartoe in staat 
is. Mag u hierin sukses 
behaal in 1981! Dit sal 
daartoe by<tra om van 1981 
'n onvergeetlike jaar te 
maak. 

Voorspoed aan alle 
Pukke. 

Jan-Louis du Plooy 

Studente voel dat daar 
'n duideliker onderskeid 
gemaak moet word tussen 
studente wat B.A. studeer 
en die wat B.Sc. studeer. 

Van die huiskomitees voel 
ook dat as dit noodsaaklik 
is dat so 'n reel toegepas 
rnoet word, die student 
wat druip eerder op 'n 
waglys van 'n kosbuis van 
sy eie keuse geplaas rnoet 
word. 

Al die faktore wat kan 
bepaal of 'n student druip 
moet ook deeglik in aan
merki ng geneem word. 

Die owerhede moet ook 
besef dat sommige stu
dente eerder die Puk sal 
verlaat as om na 'n ander 
koshuis toe te gaan. Dalk 
moet die druipelinge die 
raad van 'n Hk-lid volg en 
'n plakkerskamp voor die 
biblioteek oprig. 

Sportgelde 

vermin der 
(Vervolg van bl 8) 

skerm, tafeltennis, land
loop, rolbal, toutrek, vlug
bal. 

Die sportaffiliasiegelde 
geld vir enige voorgraadse 
- nagraadse student of 
personeellid. Sportregis
trasie vind plaas die 4de 
en 5de Februarie vanaf 
9h00 - 16h00. Daarna kan 
klubregistrasie by die 
Sportburo ged-0en word . 

hied aan "' 

EERSTEJAARSKONSERT 
op 

12 Februarie 1.981 
in die 

OUD.ITO'RIUM 
Toegang 50c 

.. . 
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Akademie die middelpunt 
Die Puk is in die eerste plek 'n opvoedkundige inrigting. 

Daarom behoort akademie in alles wat aangepak word die 
basis te vorm - dit is die as waarom alles draai. · 

Hierdie rigtyn kry al hoe meer aandag op die Puk: 
• Votgens die omvattende toekomsplan van die Universiteit 
gaan die kwaliteit op die gebied van die akademie. navorsing 
en dienstewering ·n al hoe groter prioriteit geniet op die Puk. 
• Die semesterstelsel kan dalk die atudentelewe ontwrig met 
sy twee eksamentye. maar bied op akademiese gebied baie '!ir 
die student. 
• Die Puk se somerskool het vanjaar 'n nuwe weg gebaan met 
'n kursua wit voornemende studente toerus vir hulle akede
mieae loopbaan op tersilre vlak. 
e Oriintering;van nuwe stuclfpRte 16 al hoe meer.klem op die 
inskakeling · Vaf' die· nuwe student . by di9 skademiese ge
meenaqp en ektlwitet~. lnakakeling by die koatwialew• ~Iv .... nog. 'n ~aklitt byseak. • . . ·. 
• Die opc~u•. druipelinge. metJ>etreldtint-tot k~huis

_. .. inworling dul-Hn:ftat .Ud'emi• ootl hier:.dit~nonn is, .· 
· • ·Akademiea. •rateure en kompetisies help · om 'n akade- · 

·' mleM stmoafee'r·ef, dit kempua. te akep: . '. 
;: ' ~ . . .· . - ' . . ' : . . ~ ' .... . ~ . . .. . 

Koshuts- -vsPukgees · 

'. 
.' 

., 

{ . .. · .· -~w 
. . 

.. : : . .."a\.'-'. 
... ~ . 

Wanneer koshuisgees oordryf word hou dit 'n gevaar in vir 
Pukgees (en v~taur dit die akademiese atmosfeer). Deur n.et 
na kleredrag op die kampua en tydens Kamaval en l~terva.rstty 
te kyk kan gesien wotd dat die koshuise die befangrtkste IS Vtr Drake ... don't Stand $0 Close tO ffle because ... every face tells a story. menigestudent. . .L ____________ _:.:,::,::;,..:..~.:,:~~:.:.,::.,,;.;_:~.:._ ... ______________________ .;..;. ____________________________ ,_.. 

Onnodige aosiale en organisatofiese groepvormmg wat 
dreig om die geheel te verbrokkel kan uitgeskakel word deur 
groepvorming aan te moedig wat ooreenstem met reeds 
bestaande groepe - akademiese groepe in die vorm van 

. fakulteite, departemente en klasse. Baie aktiwiteite kan in 
hierdie rigting gekanaliseer word en terselfdertyd ons akade
miese ideaal dien. 

Dit het nie betrekking op kultuur- en sosiale verenigings nie, 
maar spesifiek op koahuise. In so 'n situasie kan die kos~~is
lewe ook groter individuele vryhede en minder m~ar ~~·ll~ge 
groepsgebondenheid tiuisves sodat dit beweeg 1n dte ngtmg 
van jeugtuistes in plaas van kosskole. . . • 

'n Voordeel hiervan sal wees dat gemengde koshu1se m so n 
situasie anders as in die huidige, implementeerbaar sal wees 
- iets ~aaroor S'°denteparlement by sy vorige sitting besin 
het. 

Alle ........,.a4faale moet gerig word 11n: 
Die Reclalrteur Telefeo---en: 
Die Wapad 25481, 4'87/8 
Studenteraadskantoor 22112 bylyne 570, 571 
PUvirCHO 
PotcheCstroom Tye: Kaan 10h30 - 12h00 en 13h30 - 18b00 
2520 Dins tot Don 13h30 - 18b30 

Boedsbppe en nuaswenke tan in bussie 13 by die Inligtings- · 
buro in die Studenteaentrum gepos word or geclurende kan
toorure aan die Administratiewe Bestuurder, Kantoor G6 in die 
Studentesentrum, aCgedra word. 

Hoofredakteur: Izak Minnaar, Oude Molen nr 108, Molenstraat. 
Tel 2-1576. Nausreclakteur: Hansie Vermeulen, Makouvlei. Tel 
2-2229. AdminJstratiewe Bes&uan1er: Johan Myburg. 

Kontak die volgende persone vir nauswenke: 
Algemene Nuas: Petro Malan, Wag·'n-Bietjie, Tel 4278. 

Koshalt;/ Sosiaal: Elize Olckers, Oosterhof, Tel 2-2212. 
Interanivenit6r: Marietjie Potgieter, Kasteel , Tel 5316. Sport: 
Griet GrAbe, Kasteel, Tel 5316. Kans: Johan Myburg, Tel 6668. 

Luk 11: 24-26 
'n Man bet huis skoongemaak. II}' dryf die hose 

gees uit. En nou is by tevrede. Die huis is leeg. Die' 
gees kom egter na 'n tyd weer daar verby en sien 
dit. As by weer terugkeer is dit met sewe ander 
geeste; slegter as hyself. . . . 

Die Skrifleer ons die ware bekermg bestaan uit twee 
dele: 
• die afsterwing van ons ou bose natuur en 
• opstanding van die nuwe mens. 

Ook word dit verdeel: 
• Eerste bekering (wortelbekering) 
• Daaglikse bekering 

Die man bierbo bet sy ou natuur ptobeer nalaat en by 
bet sy lewe skoongemaak; by vlug vir die sonde; maar 
daar bly dit. 

Dit baat bom nilts. As die versoeking kom, is sy val 
baie groot. 

Wat skort? . .. Baie Skort! Die buis bet leeg gebly. Hy 
is nie deur die Heilige Gees vervul !IM. Hy bet nooit as 
•n nuwe mens opgestaan Die. -

Ons begin nou 'n· nuwe jaar op die Puk. Miskien vol 
goeie planne ·om 'n nuwe blaadjie skoon te begin. Dit 
beboort so maar dan moet die nuwe blaadjie geskryf 
word. Hoe gaan Jiy lyk? Hy moet beskrywe word deur 
die Heilige Gees. Skoon sal by nie bly nie. 

Hoe word ek vol van die Heilige Gees? Deur die 
Woorci en eebed. Die Heilige Gees werk deur die w:oord. 

Hoe moet ek as bekeerde mens die jare l~ef? Bybel 
lees en herlees, Bybelstudie, Woordverkondiging Son· 
dae ywerig opsoek met 'n voorbereide hart en verstand. 
Ernstige gebedslewe. . . 

Woon die Heilige Gees in jou hart? Soek sy vrug 10 JOU 

lewe (Gal 5 : 22). 
Laat ons die nuwe jaar huisskoonmaak, maar ook 

voller word in God se Woord en Gees. 

Somerskool trek mense van 
Pukke oral, do.g • min 

DIT is die eerste keer 
dat 'n somerskool op so 
'n greot skaal aan 'n 
Afrikaanse universUeit 
aangebied werd - daar
om was die lmrsuskeuse 
baie wyd en is daar aan
vanldik vyftig kursusse 
beoog. Omdat sekere 
kursusse uit die aard 
van die saak minder af
trek as ander gekry bet, 
is daar op die ou end net 
sewe-en-twintig uit die 
beoogde vyftig aange
bied. 

Volgens mnr H M 
Robinson, direkteur van 
die Buro vir Voortgesette 
Onderwys wat die somer
skool tussen 12 en 23 
Januarie aangebied bet, 
was daar voornemende en 
huidige studente uit alle 
oorde: Stellenbosch, Tuk
kies, Bloemfontein . .. 
Potchefstroom was egter 
'n definitiewe 
minderheidsgroepie, on
danks die feit dat die kur
sus vir 'n kwart van die 
prys vir die Pukke aange
bied is. Mnr Robinson bet 
sy hartseer uitgespreek 
oor hierdie feit en bet 
gese dat by nie meer weet 
hoe om effektief met die 
Pukke te skakel nie. 

Die reklame vir die 
somerskool was, volgens 
mnr Robinson, deeglik en 
baie voldoende. Inligting
stukke is aan studente uit
gedeeJ. waarin die skool 
beskryf is as "'n Groot ver
skeidenheld nuttige, prak
tiese, kort kursusse spesi
aal ontwerp oin ook in u' 
persoonlike behoetles te 
voorsien." Tog bet die 
Pukke geskitter in hul af
wesigheid. 

In die verlede bet 
mense universiteit toe ge
kom om 'n graad te ver· 
werf en bulle dan as toe
gerus vir die lewe beskou. 
Volgens mnr Robinson is 
daardie tyd · nou vir goed 
verby. Mense is steeds be
sig om hulle beter en 
beter te kwalifiseer. 
Daarom was daar sove.el 

- Zelda Nel -
reeds gekwalifiseerde 
persone op die kursus. 

Van die mees populere 
kursusse is aangebied 
deur die departement 
Huisboudkunde. Kursusse 
soos Onthaal- en Vleis
kunde en Binnenshuis
versiering was wenners
kursusse by veral die 
huisvroue. Elsabe Steen
berg se kortverhaalkursus 
bet ook groot belang
stelling gewek. 

Die skool bet beslis nie 
net bestaan uit lesings en 
werk nie. · 'n Lewendige 
vermaaklikheids- en kul
tuurprogram is saans aan 
die kursusgangers opge
dis. Films is vertoon, 
mense soos Sonja 
Herholdt, Prof Pieter de 
Villiers en die Barag
wanath hospitaalkoor bet 
opgetree in die 
Ouditorium. Daar was 
verskeie uitstallings soos 
Pottebakkery, boeke oor 

die behandelde onder
werpe en selfs 'n uit
stalling oor die Eerste 
Transvaalse Vryheids
oorlog. 

Opsommend bet. mnr 
Ilobinson gese dat die 
projek baie goed verloop 
bet vir 'n eerste poging. 
Die bewys is nou gelewer 
dat daar wel 'n behoetle 
aan voortgesette onder
wys is, en meer ·en meer 
mense kom tot hierdie be
sef. 

Die Wapad kry 

Adrnin Bestuurder 
DIE WAPAD bet vanaf 
die begin van 1981 . 'n 
voltydse A.dmini
stratiewe Bestuurder in 
diens geneem. Johan 
Myburg is in die pos 
aangestel. 

'n Behoefte aan so 'n pos 
bet ontstaan omdat 
administratiewe werk 
baie opgehoop bet en dit 
nie van die redaksie ver
wag kon word om dit saam 
met die gewone redaksie
werk te doen nie. Die or
ganisasie en reelings van 
so 'n werk vereis voltydse 
aandag. 

Die WAPAD is die eer
ste studentekoerant wat 
voorsiening maak vir so 'n 
voltydse pos. 

Die pos behels onder 
meer alle administrasie 
van die WAPAD . . Die be
stuurder is die ltern
redaksie behulpsaam in 
die uitvoering van balle 
pligte. Hy is ook gemoeid 
met advertensies · en in
teme en eksterne skake
ling. Die Administratiewe 
Bestuurcier bebartig ook 
die verspreiding van die 
WAPAD 

J>ie Administratiewe 
Bestuurder sal Maandae 
van 10h30 tot 12b00 en 

13h30 tot 18h00 en Dins
dag, Woensdag en Don-

derdag van 13h30 - 16b30 
op kantoor wees. 

Akademiese 
erekleure 

DIE Akademiese Raad 
bet in 1980 begin met 
die toekenning van ere
kleure vir akademiese 
prestasies. 

Om akademiese ere
kleure te verwerf, moet 
die student in sy/haar eer
ste graad sy/baar hoof
vakke met onderskeiding 
slaag of 'n tweede of derde 
graad met onderskeiding 
slaag. · EreJdeure word 
egter nie vir doktorsgraqe 
toegeken nie. 

Vanjaar vind die toe
kenning van erekleure op 
3 April plaas en 1980 se 
graduandi word in ag 
geneem. Indien ander 

· studente egter in vorige 
jare reeds vir erekleure 
gekwalifiseer bet, kan 
bulle vanjaar ook ere
kleure ontvang. 

Persone wat graag ere
kleure wil ontvang, moet 

· 'n gewone afskrif van· 
hulle graadsertifikaat en 

volledige adres stuur aan: 
Die Akademiese Raad 
Bussie 31 
SSR-kantore 
PUvirCHO 
Potchefstroom 

Nu we 
vakbenamings: 

Vakmetodiek word Vak
didaktiek 
Teoretiese Opvoedkunde· 
- Fundamentele Opvoed-
kunde . 
Historiese Opvoedkunde 
- Temporale· Opvoed
lrunde 
Empiriese Opvoedkunde 
- Psigo-Opv~dkunde 
Didaktiek en Tersiere 
Onder.wys - Didaktiese 
Opvoedkunde 
Onderwyspraktyk 
Onderwyskunde 
Voorligting en besoQdere 
Onderwys - Voorligting 
en Ortopedagogiek. 
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Puk se toekoms in oenskou 
DIE Rektor, professor 
Tjaart van der Walt, sal 
vanaand tydens die 
amptelike opening 'n 
gebeelbeeld gee van 
waarheen die Universi
teit die volgende paar 
jaar oppad is. 

In 'n onderboud met 
DIE WAP AD bet prof 
'.l'jaart dit dµidelik gestel 
dat by besonder entoe
siasties is oor die ont
wikkelinge wat daar die 
afgelope jare by die Uni
versiteit was, maar dat dit 
tog duidelik geword bet 
dat dinge saamgevat moet 
word en dat 'n omvattende 
universiteitsplan opgestel 

- Hansie Vermeulen -

inoet word. Die bedoeling 
met sy toespraak is om in 
plaas van om oor een of 
ander onderdeel te praat, 
eerder 'n gebeel-oorsig te 
gee van watter rigting die 
Puk die volgende klompie 
jare wil inslaan. 

Een van die fasette wat 
aangeraak ~aan word, is 
die infrastruktuur van die 
Puk. Die Puk bet binne 'n 
klein tydjie van 'n klein 
tot 'n mediumgroot 
universiteit ontwikkel. 
Die bestuursapparaat bet 
nie in alle opsigte tred ge
hou nie. Dit behels die 
stelsel van finansiering, 
van· personeelbenoeming, 
.!>Pleiding, ensovoorts. 'n 

Pu-.k s.~ . ·n:t~fl>i· ·n~g·. 
de·u·r ·\ldtksraad: 
verte~r1W60rdig 

,; 

POLm~E Raad beplan ~ ... "Volbraad" met die 
ideaal dat dit 11amens all~ Pukke politieke 
uitsprake sal kan maak. Hierd.le idee het na vore 
gekom fydens 'n probleemoplossingsessie op Kam-

Inligtingstelsel is ook 
nodig om interne kom
munikasie uit te bou. Vol
gens prof Tjaart word 'n 
universiteit steeds meer 
en meer 'n groot bedryf en 
moet dan ook soos 'n be
dryf bestuur word. 

'n Tweede faset wat 
aangeraak sal word, is die 
kwaliteit van die werk. Dit 
bebels sake soos 
akademiese opleiding, 
navorsing en gemeen
skapsdienste. · 

'n Verdere belangrike 
faset bebels die uitbou 
van 'n Christelike karak
ter wat na buite verkoop 
moet word deur die resul
tate wat die Puk lewer. 

"V0Jgen1 .prof Tjaart 
gaan . .alles ~er oor die . 
1tu'de1Jte. J;>Q.r gaan dus 
ook eepra.t; werd oor · 
St\lctent•bW'o, · koshuiai, 
studtemetodes en ;roter 
seltw.erksaamheid van die · 
studetJt. ·. · . ·, 

Hierdie :rlilyne vloei 
veor.t uit 'Jl. b~sinning
sessie' deur die bestuur~ 
komitee van die Univer
siteit oor die· toekoms van 
die Puk. 

pusfokus. ' I 
Dil het voortgevloei uit 1•~•££1£ ££ J £ £. £ £1£1 M 

die probleem dat indi
vidue se menings deur die 
pers as verteenwoor
digend van die Puk ver
tolk word. Daarom is daar 
besluit om '.n studente
politieke verteenwoor
digende liggaam te skep 
wat op partypolitieke 
grondslag funksioneer 
sonder om partypolitiek te 
bedryf. Verskillende 
denkrigtings, soos die wat 
byvoorbeeld tot uiting 
kom in die Nasionale 
Party, Polstu en die Afri
kaner Weerstandsbe
weging, sal in die "Volks
raad" verteenwoordig 

'n NUWE bedeling vir die Politieke Wetenskappe 
aan die PU vir CHO betree vanjaar, na meer as twee 
jaar se voorbereidende werk, die praktiese of im

word. 
Omdat slegs hierdie lig

gaam polities verteen
woordigend van die Pukke 
sou kon wees, sal 
studenteleiers nou 
politieke uitspraak kan 
maak in hul persoonlike. 
hoedanigheid sonder dat 
dit as verteenwoordigend 
van die Puk beskou word. 

In 'n opname wat op die 
kamp gemaak is, bet dit 
geblyk dat 121 uit 146 stu
denteleiers bulle steun 
beloof bet aan Politiese 
Raad se plan. Vir net 11 
studente was dit aanvaar
baar dat studenteleiers op 
rade politieke menings 
namens die Pukmassa lug. 
Daar is 32 studenteleiers 
wat nie aan 'n politieke 
party of organisasie be
boort nie. 

Uit 'n evaluering van 
hul politieke belang
stelling bet dit geblyk dat 
24 . persone baie be
langstel; 64 goeie belang
stelling toon, 39 minder, 
12 swak en 7 baie swak. 

plementeringsfase. 
Hierdie nuwe ont

wikkeling wat nuwe kur
susse en ingrypende ver
anderinge aan leerplanne 
insluit, bet voortgevloei 
uit die Universlteit se .be
sluit om die semesterfse
ring van kursusse en die 
instelling van vakgroep
komitees toe te laat. Die 
Politieke Wetenskappe
familie was die eerste om 
'n vakgroepkomitee te 
vorm en bet in die proses 
van die semesterisering 
van kursusse die leerstof 
van die vier betrokke 
vakke gerasionaliseer. 
Die vakke Staatsleer, 
On twi kkeli ngsadmini
strasi e, Internasionale 
Politiek en die nuut inge
stelde vak Publieke Ad
ministrasie is bierby be
trokke. 

'n Besondere kenmerk 
van die nuwe bedeling is 
onder and ere dat 
Politieke Wetenskappe se 
leerstof verdeel is in ge
meenskaplike en spesiali
teitskomponente en dat 
die verpligte kursus, 
Interfakultere Weten
skapsleer B, vanafvanjaar 
by die leerstof geintegreer 
is. · 

Studente kan dus nou 
bulle vakke uit vier hoof
rigtings kies en waii.neer 
beide hoofVakke uit die 

lssR! 

~$11!_ 
De vmag is nou of die nuwelinge gou hul mans aal kan · 

staan teen die ri11gkQPPe . .• 

Politieke Wetenskappe 
groep verkies word, is 
studente meer as tevore 
verseker van 'n afgeronde 
en gei'.ntegreerde _studie
en opleidingsbasis wat 
uiteraard groter beroeps
keuse en spesialiserings
voordele llal hied. Die be
hoeftes van studente wat 
kursusse vir by- en hoof
vakd~eleindes met die oog 
op ander studierigtings 
wil neem is ook in ag 
geneem en in die leerJ 
planne verreken. 

Hierdie nuwe bedeling 
in Politieke Wetenskappe 
aan die PU vir CHO is in 
vele opsigte uniek. Eers
tens is die PU die enigste 
Suid-Afrikaanse Universi
teit met 'n omvattende be
nadering tot die studie 
van die politiek. 
Tweedens word die staat 
en politiek, op grond van 
die Cbristelike karakter 
en belydenis van die Uni
versiteit vanuit 'n Cbriste
li ke perspektief bestu
deer. 

Die vakgroep Politieke 
Wetenskappe is verder 
ook bevoorreg om die 
fasiliteite van drie navor
singsinstitute tot die be
skikking van dosente en 
studente te he, naamlik 
die Sentrum vir Inter
nasionale Politiek, Insti
tuut vir .Afrikanistiek en 
die vir Suid-Afrikaanse 
Politiek. Studie van die 
politiek word hierdeur 
verdiep en verbreed en as 
jaarlikse toere en besoeke 
om die studente met die 
praktyk in aanraking te 
bring bygereken word, is 
die Universiteit inder
daad 'n besondere sen-

. trum vir die studie van die 
staatkunde en die politiek 

Politieke Wetenskappe 
en die bettokke institute 
sal gedurende die loop 
van die jaar die ou 
Administrasiegebou be
trek. Dit sal die nuwe be
deling as't ware afrond en 
effektief bereken dat 'n 
"een-stop-di~ns" aali alle 
belangstellendes in die 
staatkunde en die politiek 
beskikbaar sal wees . . 
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na bedankings 

t Comi Mulder 

<::.. 

PIET Fourie die Vise
voorsitter van die SSR 
bet van die 1980/81 
studenteraad bedank. 
Corne Mulder is in sy 
plek verities. 

Piet bet. sy bedanking 
met die volgende redes 
gestaaf; Hy is verkies tot 
die voorsitter van Polstu 
nadat by op die SSR ver
kies is. Hy bet aanvanklik 
gedink dat liy albei hier
die take sou kon verrig, 
maar dit bet egter geblyk 
dat dit nie die geval is nie. 
Hy stel dit dan ook baie 
pertinent dat by nie Pcl
stu se werk belangriker 
beskou as die van die SSR 
nie, maar by is oortuig 
daarvan dat sy persoon
like roeping by Polstu le. 
Hy bet ook sy bedanking 
ingedien vanwee sy buis
like pligte. 

Joggie van Staden bet 
ook sy bedanking ingedien 
omdat by nie met sy vol
gende akademiese jaar 
kan aangaan nie. 

Lukas van der Merwe 
neem J oggie se por
tefeulje oor, naamlik die 
van PU-Kleure, Reklame 
en Toere.Jan van derWalt 
beklee nou die pos van 
addisionele lid op die 
dagbestuur van die SSR. 
Christo Scholtz is nou in. 
sy · plek en is verant
woordelik vir Kal'naval en 
Ontspanning. · 

Die koshuisverdeling_ is 
as volg: Lukas van der 
Merwe is by Hombre 
aangestel, Jurie van der 
Walt by Caput, Fanie Ven
ter by Klooster en Kasteel 
en Christo Scholtz by .... . . 
WalliW.;1. . -: .. ,i...,, ,:;:: .. ·"" 
.~., ·~:C ... 

• Jan van der Walt • Lukas van der Merwe 

• Piet Fouri.e 

~ 

• Christo Scholtz 
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Koshuise ·gerieflik 
DIE koshuislewe word 
deesdae al hoe gerief
liker. Wasoutomate en 
tuimeldroers ·word in al 
die kompl~ks-e geln
stalleer. Sentrale- en 
Voorbuiseetsaal kry 
meer bedieningsfasili
teite vir vi~niger be
diening. Aile etes sal 

·voortaan kafeteriabe-
diening wees. Met ~e 
nodige fondse sal daar 
ook aandag aan ver
betering van geriewe, 
voedsel en 
-voedsel voorbereidi ng 
gegee word. 

R950 vir inwoning klink 
duur, maar ontleed ons dit 
vir 260 dae met drie etes, 
'n kamer en alle bykom
stighede is dit maar R3,65 
per dag. 

Daar word gedurig ge
poog om kostes so laag 
moontlik te hou. Die kos
huise beskik oor 'n eie 
slaghuis en groentever
werkingseenheid wat sorg 
vir topgehalte en 
keurigbeid. 

Hierdie jaar word die 
nuwe manskoshuis - wat 
inwoning aan 500 mans in 
gerieflike en aantreklike 
kamers hied - voltooi. 'n 

Ultramoderne eetsaal- en 
kombuiskompleks sal 
voorsien in die behoeftes 
van Caput, Hombre en die 
nuwe eenheid. 

Al die kosbuise· is van
jaar vol. Meer as 3 200 stu
dente bet reeds plek be-

spreek: 1 922 dames en 
1323 mans. 

As gevolg van al die be
sprekings moes die be
paling dat studente wat · 
druip hulle plek in dle . 
koshuigo kwyt 1s, ·.strenger 
toegepas worq: ·- ,·. 

' . -

Koshuise rno!et ~:. -
beter slaag 

DIE Akademiese Raad bet besluit om 'n 
akademiese koshuiskompetisie uit te skryf om hoer 
slaagsyfers in kosbuise· aan te moedig. 

Volgens Irma van Rensenburg, voorsitster van die 
Akademiese Raad, bet daar in die afgelope paar jaar 
groot kommer ontstaan oor die standaard van akademie 
in die koshuise. Dit blyk duidelik uit die nuwe idee van 
karnavalplaas en die plasing van druipelinge op 'n wag
lys. Irma sien die oplossing van die probleem egter 
eerder daarin dat daar gesorg moet word dat al die 
studente in die koshuise slaag. 

Met hierdie kompetisie wil die Adademiese Raad ook 
bepaal of Over-de-Voor werklik, soos hulle se, 
akademies die sterkste koshuis op die kampus is . Vol
gens Irma is dit dus die kans vir ander koshuise om 
hulle reg of verkeerd te bewys. 

Die kompetisie sal beslis word op. grond van die ge· 
middelde balfjaarpunt van die koshuis. Die 
Akademiese Raad werk tans ook daaraan .dat die ge
middelde eindpunt van die koshuis as deel van die 
volgende jaar se karnavalpunt kan tel. Die wenner van 
die halfjaarkompetisie sal 'n kontantprys kry of 'n 
moontlike borgskap van 'n deel van die koshuisdinee. 

Stalletjies te hour 
VIR alle verenigings, koshuise en 
sportklubs wat belangstel om ge
durende karnaval stalletjies te huur 
vir die verkoop van verversings is 
daar nog 'n hele paar stalletjies be
skikbaar. 

Daar word met Karnaval tien stalle
tjies op die Fanie du Toit-sportterrein 
deur die verskille'nde koshuise opgerig, 
wat dan van Vrydagoggend 20 Februarie 
om 08h00 tot Saterdag, 21 Februarie, om 
2lh00 verversings by die vlotbouery, 
Mooirivierspele en mallemeule sal ver
skaf. 

Die stalletjies word deur die 
Karnavalkomitee uitverhuur aan ver
enigings op en buite die Universiteit op 
Vrydag en aan koshuise en sportklubs op 
die Saterdag. Deur die verkoop van ver
versings kan hulle fondse verstewig 
word. Daar sal vir tafels, lig en elek
trisiteit in elke stalletjie gereel word. 
Ver~er s~~ di,e . verkool> van verversings 
bel1U! op:'n k~artjiestelsel. Twintig per
sent van die totale wins moet aan die 
Karnavalkomitee betaal word. 

Kontak Martha d' Assonville by Ver
geet-my-nie 5211/5212 ofpos u aansoekin 
bussie 12, SSR-poshokkies. 

HOE meer dae, hoe 
meer dinge. Dit blyk 
dat die Dorelled ook 
jaarliks meer van 'n 
treffer word. 'n Beoor
de ling van al die 
dameskoshuise se pog
ings is gehou in die 

Zelda Nel 
Voorhuiseetsaal op 
Woensdag, 28 Januarie 
en die resultaat was 'n 
kopkrappery van 'n 
ander aard - die ge
halte van die meerder
heid was baie goed. 

Die beoordeling is ge
doen op grond van die 

tUIJSD · 
Vltdlt~~· do• 

Korri ons stet jou · voor aan 
'n nu~ dimensie in haar
golwing: UNI-PERM l'Tl8t 
pH-balansl ~ Dit lyk nes na-

t'Jurlike krullel ~- . Geen kroes-en- · . 
knoop bossiekop .. , . -e niel Nog goeie · _• · 
nuus van Guys & · · 

·. Dolls is lae,. ~- pryse .n~ 
· Iii vir studenter Wees 'n' IN'-
. - .'. ·tfingl Bly voor met die 

·" ·~· jongste· haarmodesl Altyd 
:· ··~ ~ tot a -vriendelike diensl 
. ' . ·· Ofe UWe, 

GUYS & DOLLS Tomstr. 82, tel. 8071. 

verskeie huiskomitees se 
oorspronklikheid, gebare 
en dan die singbaarbeid 
van die liedjies wat hulle 
aangebied bet. Die prose
dure bet vereis dat daar 
eerstens uit die groot 
groep vyf semi-finaliste 
gekies moes word, daarna· 
drie finaliste en dan sou 
die wenner aangewys 
word. 

As semi-finaliste is die 
volgende koshuise aange
wys: Heide, 'Klawerhof, 
Wag-'n-Bietjie, Dinki en 
Oosterhof. Hierna bet 
Wag-'n-Bietjie en Heide 
uitgeval en .was qit :n 
spannende str.yd · -tuss~n 
Klawerhof, Oosterhof en 
Dinki. , 

Met slegs vier huiskomi· 
teelede stap D.inki toe w.eg 
met die oorwinning en dlt · 
is hulle produk wat die 
Dore deesdae so luidkeels 
verkondig. 

Die WAPAD bet vir 
Christine de Bruyn, Dinki 

_se prim, uitgev:ra oor hulle 
weergawe van die ' 
Dorelied. Sy .se dat d~e 

·litiisk-tnrtitee van V.illagers 
'n . greo1 · aande.el daarin 
bet, en dat Charlotte Fer
teira die grootste bydrae 

: gel ewer bet. Daar is glo tot 
op die laaste minuut ge- ' 
skaaf aan die lied, maar 
dit was skynbaar die 
moeite werd. . 
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Met-nuwe ·s,pOrtg~lde 
voordeel ~vir student? 

• RI0,00 algemene 
sportregistrasiegeld 
of RI0,00 registrasie
geld per sportklub? 

Neem u aan meer as een 
sportsoort deel? (Sosiaal 
of kompeterend). Wil u 
gebruik maak van onder 
andere die Sauna-, 
Snoeker-, Atletiek-, 

Hokkie-, Vlugbal-, Rugby-, 
Pluimbal- en alle ander 
si>nrtOlsiliteite·? •. · 

Indien u Rl0,00 alge
mene i;portregistruiegeld 
betaal, boef u slegs twee 
p~poortfoto's plt1s Rl,00 
l'egistrasiegeld per sport
soort te betaal. 

Indien nie, moet u 
Rl0,00 plus · twee 

paspoortfoto's by elke 
sportklub betaal. Hierdie 

;stelsel kan u tot R40,00 of 
selfs meer-:uit die sak jaag 
indien u a.an meer as 'een 
sportsoort wil deelneem. 

. (Dft ~ sluit Sauna en 
snoeker IN). 

Besluit self! 

Sportraad hang uit 

Onthou om u Rl0,00 plus 
Rl,00 vir u foto tydens 
universiteitsregistrasie by 
die Sportrjlgistrasietafel 
in te handig! (Voor die In
ligtingshokkie) 

vir eerstej~ars Seniors: - 3 Februarie 
1981. 

• Nt1.we Pukke is hier besig met 'sponregistrasie. Met die nuwe sponaffiliasiegelde is daar 
nou 'n algemene registrasie vir sport en elke spOTtklub hef ook 'n afsonderlike f ooi. 

SPORTRAAD bet 
Maandag alle sport
soorte aan die eerste
jaars bekend gestel met 
vertonings en uit
stallings. Maandagaand 
was daar 'n skyfiever
toning oor alle buite
muurse sportsoorte met 
lopende kommentaar 
daarby. 

Die eerstejaars is in 
drie groepe verdeel wat 
deur die sportsaal, muur
balkompleks en die am
fiteater gesirkuleer het. In 
die amfiteater is die 
rugby-, krieket-, netbal-, 
en hokkiebesture bekend 
gestel en uitstallings is 
deur die pistoolskiet-, 
kano-, skuba-, jukskei- en 
trapkarklub gehou. 
Aikido, karate en judo bet 
vertonings gelewer. 

In die groot sportsaal is 
'n binnemuurse-hokkie 
wedstryd gehou. Sharlene 
Geyser bet 'n tuimelver
toning gelewer en sowel 
die pluimbalklub as die 

HONDERDE Pukke 
beweeg gedurende die 
semester daagliks verby 
die Ferdinand Postma
Biblioteek. 'n Hele aan
tal van bulle waag dit 
selfs na binne om ver
skeie redes, waarvan die 
Xerox-kopieer masjiene 
seker nie die minste is 
nie. Maar boeveel besef 
dat ons ·bier te doen bet 
met meer as net 'n 
"papierstoor", dat die 
biblioteek inderdaad 
een van die interessant
ste afdelings en geboue 
op die kampus is? 

Alleen maar die statis-
ti ek i.v.ni. die 
universi teitsbi blioteek 
maak al interessante lees
stof, al is dit nie een van 
die reuse op die gebied in 
Suid-Afrika of die wereld 
nie. Die Ferdinand Post
ma-Biblioteek saam met 
isy takbiblioteke bevat 

1 274 boekdele, wat be-
eken dat elke Puk 'n stuk 
f 60 boeke gelyk sou moes 
itneem voordat die bib-
ioteek leegloop. Daarby 
om nog 'n stuk of 4 800 
dskrifte, wisselende van 
dio en TV Dagboek en 

nder populere tydskrifte 
an die een kant tot by 
aktydskrifte vir elke vak-
tgting aan die Puk aan 
ie ander kant. Die totale 
aarde van die biblioteek 

e voorraad word op RlO~ 
iljoen geskat. 
Van hierdie totaal is 
hr gedurende 1979 (die 
'laste jaar waarvoor vol
edige statistiek beskik
iaar is) altesame 98 862 
{erke (oftewel sowat 14 
~eke per ingeskrewe 

-:lent) uitgeneem, ter-

gimnastiekklub bet ook 
bier vertonings gelewer. 

Muurbal en ander klein 
sportklubs soos gewigop
tel is in die muurbalkom
pleks gedemonstreer. Die 
doel van die bekend
stelling was om sport 
beter bekend te stel en om 
die gebruik van die 
universiteit se fasiliteite 
aan te dui. 
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• Mnr Jos Sirakis wat ver
bonde is aan die PU-sp01't
buro is aangewys as die 
Springbokatletiekafrigter 

vir 1981. 

Biertuin,_ kry uroen.- lig 
KOOS Venter, 
Biertuinkonvenor vir 
karnaval 1981, het be
kendgemaak dat die 
Rektor die groen lig ge
gee bet vir bierdie jaar 
se biertuin tydens kar
na val. Dit sal egter 
alleenlik geskied onder 
voorwaardes soos -deur 
horn goedgekeur. 

Die doel van die bier
tuin gedurende karnaval 
is om die gesellige same-

syn van die Puk-studente 
op 'n besondere wyse ty
dens karnaval-aksies te 
bevorder binne perke van 
redelikheid, beskaafd
heid en verantwoorde
likheid. 

Die biertuin sal op Vry
dag, 20 Februarie 1981 en 
Saterdag 21 Februarie 
1981, vanaf 18h00 tot 21h00 
oop wees in die sentrum 
van die karnavalplaas. 

Daar word beoog om die 
volgende dienste te Iewer: 

Verkope van bier, koel
drank, sigarette en 
soutighede soos skyties en 
grondboontjies. 

Karnaval-aksies soos 
die beslissing van blik
bou- en serkompe
tis1e sal in die biertuin 
plaasvind. Verder sal 
karnaval T-hempies en 
bierbekers te koop aange
bied word. 

Verdere maatreels wat 
getref sal word om die 

samesyn binne perke van 
redelikheid, be
skaafdheid en verant
woordelikheid te laat 
plaasvind, is deur middel 
van die volgende kontrole 
en beheermaatreels: 

Puk se sportpersoneel 

e INGANG: Toegangs
kaartjies vir drie biere 
per kop (mans) en twee 
biere per kop (dames) plus 
'n bierbeker, sal voor die 
opening van die biertuin 
volgens 'n kwota-stelsel, 
aan die koshuise beskik
baar gestel word. Toe
gangskaartjies en bier
kaartjies sal ook by die 
sentrale kaartjieskantoor 
op die karnavalplaas be-DIE administrasie van sport word deur die Sportburo bebartig onder die 

bekwame beheer van: skikbaar wees. 

Direkteur en Uitvoerende Voorsitter: 
Adjunk-Direkteur: 
(Organisasie en afrigting) 
Sekretaris: 
Sportbeamptes 

Prof Johan Claassen 
Mnr Dirk de Vos 

Die koeldranke, 
sigarette en soutighede 
kan direk in die biertuin 
kontant gekoop word. 

Mnr Piet Brand Drank van buite sal ge-
. . konfiskeer word. Persone 

Mnr Jos ~1rak1s wat hulle wangedra as ge-
Mnr Christo Snyman - volg van drankmisbruik 
Mnr James Stoffberg · sal nie toegelaat word tot 
Mnr George Moorcroft die biertuin nie. 
Mnr Pieter Louw • UITGANG: Wanneer 

(Binnemuurse orga- 'n persoon die biertuin wil 
niseerder) verlaat om ekstra bier-

wyl gereserveerde werke Mnr Andre Markgraaff kaartjies te gaan koop, sal 
'n verdere 26 470 keer ge- S kr t Mev Ritha Goosen by 'n uitgangskaartjie 
b . k . N 1 k is e e aresses (" t") tv g ru1 is. as aanwer e Mev Jeanne Louw (Binnemuurs) pass ou , on an . 
altesaam 122 640 keer ge- e GEDRAG: Alie per-
bruik. sone wat nie binne die 

Van die 6 423 studente Die sportklubbeamptes is: perke van redelikheid, 
wat in 1979 aan die Puk Mnr Piet Brand Valskerm, gholf, netbal en 0-20 beskaafdheid en verant-
ingeskryfwas, bet 'n totaal rugby woordelikheid optree nie, 
van 4 376, oftewel 68,1% as Mnr Dirk de Vos Tennis, sokker, trapkar ~n rugby sal of gevra word om die 
gebruikers van die biblio- Mnr Jos Sirakis en Atletiek en landloop biertuin te. verlaat of uit 
tee~ g_ereg.istreer (ge~n Mnr Christo Snyman . die biertuin verwyder 
statl~bek is ong~lukk1g Mnr Piet Louw ' Aikido, giwigoptel, gimnastiek word deur aangestelde 
besk1;kbaar oor die kor- ·udo karate muurbal luimbal persone. 
relas1e tussen slaagsyfers J ' ' . ' p . Koos doen 'n beroep op 
en gebruikers van die bib- skerm, snoeker, ~toe1, t~feltenms, die Pukke om aan die Rek-
lioteek nie). Die ywerigste vlugbal, ~r~mpol~en, tmmel en torte wys dat ons die Puk 
biblioteekgebruikers in 'n aubbe!mm1 en bmnemuurse hok- se naam hoog kan hou en 
enkele vak was die stu- kie. . . nog uitbundig, plesierig, 
dente van die Departe- Mnr George Moorcroft Dameshokk1e, Jukske1, Kano, mans- vreugdevol, mal . . . kan 
ment Afrikaans-Neder- hokkie, rolbal, toutrek en ont- wees. Hy se: "Gaan voluit 
land1<, wat altes11am 6 003 spanningsgimnastiek. vir karnaval, doen dit met 
werKe uitge.nee~ het. . Mnr Andre Markgraaff Krieket, onderwaterhokkie, swem, 'n Puk-gees, w~es ~o~~it 

Maar_al h1erd1e syf~rs is (skakeling met koshuissport) studente en gemet dit! 
maar die punt van die ys-
berg van wetenswaardig-
hede in en om die Puk se 
Bib. Hoeveel Pukke is 
daarvan bewus dat die 
Ossewa-Brandwag se ar
gief en dosyne museum
artikels in die Biblioteek 
gebuisves word? Of dat 
Jochem van Bruggen se 
manuskripte van Ampie 
en ander werke in die 
Biblioteek se besit is? En 
wat van die dupliseeraf
deling onder in die Bib
lioteek, wat oor van die 
modernste toerusting be
skik en jaarliks meer as 40 
ton papier gebruik? 

Ons hoop om in die vol
gende uitgawe van Die 
W AP AD meer te berig oor 
hierdie en nog heelwat 
wetenswaardighede 
rondom die Ferdinand 
Postma-Biblioteek . . Maak 
intussen self 'n punt daar
van om horn van nader te 
leer ken. Dis nie alleen in
teressant en nuttig nie; dis 
ook gratis. 

CHARLENE LE RICHE LEWIS ARCAD'::, 
KERK STREET, 

POTCHEFSTROOM 

~=-... ~v=-i~v=-i~cr.:~~ 
J1~7~~0'~v -<~1,,-<~ Y.~ 

Beauty Clinic/Skoonhe.idskliniek ~tr;; . ~~ iJ ~~ Cidesco. SA.I H.B.Th 

*Behandelings 
*Velbehandeling 
*Franse velafskilfering 
*Verjonging en serumbehandeling 
*Spesiale koringkiemmasker 
*Verjongde H.T. masker 
*Velanalise en grimering 
*Kleuring van wenkbroue en 

oogwinpers 
*Manikuur 
*Pedikuur 
*Verwydering van gesigs· en 

beenhare 
*G 5 verslankingsmasjien - kursus 

van agt 

· reL: 5581 

11 n ~~ 
~~ c;:,/..;e ~f 

*Grimering ~~ U <[~ J~ /7/i ~~ 
*Bruidsgrimering J~ ~ .. 
•Gewone dag en aandgrimering . ~~ a ~~ 
*Fotografies )i'-0~~:.-'11«::!'~=:0~:: ~ 

' . •-=\)>=:!>l"""i):..d)~~~""W.fil 
*Modelgnmenng 
*Korrektiewe grimering 
*Disco 
*Fantasie 
• Kamoefleer 
•verhoog en TV 
*Futuristies 

'n Jaarlange kursus in 
skoonheidsterapie neem 

binnekort 'n aanvang. 
Skakel 5581 om 'n 

afspraak vir • n onderhoud 
te reil. 
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EerstejaarsatleUek loon 
belofte vir toekoms 

DIE beste eerste· 
jaarsatletiekbyeenkoms 
in elf jaar! Die woorde 
van oom Jos Sirakis om
vat die sukses van die 
byeenkoms. Die Fanie 

du Toit-sportterrein is 
goed versorg en die or
ganisasie was seepglad. 
Die ·eerstejaars bet 
goeie prestasies gele
wer en Puk-gees bet ge-

seevier. Karlien en 
Hombre bet die atletiek 
kompetisie gewen en 
Wag.!n-Bietjie en Caput 
was die wenners op die 
pawiljoen. 

Uitslae: 

Mans: 
110 m hekkies J. van Breda 
(Overs) 15,3s 
400 m hekkies K. Lemmer 
(Hombre) 60,0s 
200 m L. Myburgh (Caput) 
22,0s 
800 m C. van Rooyen 
(Hombre) 2:01,4s 
100 m L. Myburgh (Caput) 
10,08s 
1 500 m T. Briel (Hombre) 
4:12,6s 
400 m L. Myburgh (Caput) 

• 49,35 rekord 
3 000 stap C. Kruger (Vil
lagers) 16:08,2s 

· 3 000 m H. Stols (Klooster) 
9:15,ls 
4 x 100 m Caput 44,7s 
Verspring I. Meyer (Hom
bre) 6,60m 
Paalspring C. Oberholser 
(Overs) 3,lOm 
Skyfwerp L. Hanekom 
(Drakenstein) 33,50m 
Driesprong G. van Zyl 
(Amajuba) 12,56m 
Hoogspring H. Harmse 

• Die eerstejaars-atletiekbyeenkoms het ook sy aanwins aan gOeie atlete duidelik getoon. (Overs) 1,90m 
Vier uitblinkers WIU v.l.n.r. Marlize Liebenberg, wat eersteplekke behaal het in die skyfwerp Spiesgooi J. Thomas 
en gewigstoot, Marietta Pienaar, wat eersteplekke behaaL het in die lOOm en 200m virvrout. (Hombre) 52,96m 
Jannie van Breda het die llOm hekkies gewen en Ludwig Mt1burgh het die lOOm, 200m en Dames: 

• I.Meyer,eerstejaarstudentvanHombf'thttdieverspring 400mgewen. 100 m hekkies E. Rall 
met 'n sprong va,i 6,60 m gewen. CFotoJoban Vic:tor-Potch Herald) (Dinki) 18,0s 

~~~~~~~~...:....~.:..._..:._....:.~~=--~~~~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------------. 100 m M. Pienaar (Dinki) 

Puk-atletiekkampioenskappe • Kompetisie 
12,6s 
800 m B. Rossouw (Heide) 
2:32,0s 
400 m hekkies L. Jansen 
(Karlien) 77,4s 

beloof om ·" prestige Skaakklub en 
byeenkoms te wees 

200 m M. Pienaar (Dinki) 
26,5s 
400 m K. Vorster (Kasteel) 
63,6s 

Puk-Atletiekkampioen
skappe vind op Woens
dagaand, 11 Februarie 
om 19h00 op die Ken
neth McArthur Ovaal 
plaas. 

Die byeenkoms geskied 
oo 'n interkoshuisbasis en 
tel ook vir die oorkoepe
lende koshuisliga. Trofee 
asook kontantpryse sal 
aan die wenspanne toege. 
ken word. Die byeenkoms 
word geborg deur Allied 
Bouvereniging en sal 
pryse aan die eerste drie 
atlete per item toeken. 

'n Atleet mag slegs aan 
drie items plus 'n aflos 
deelneem. Die vyftien 
beste prestasies van 'n 
koshuis tel vir punte. Die 
puntetelling word volgens 
die Internasionale punte
tabel bereken. Indien die 
drie prestasies van 'n at
leet tussen die beste vyf
tien prestasies van sy kos
huis val, word al drie 
prestasies in aanmerking 
geneem, met ander woor
de die kleiner koshuise 
kan nou ook meeding teen 
die grotere koshuise. As 
gevolg van die feit dat net 
die vyftien beste presta
sies tel, beteken dit dat dit 
nie nodig vir 'n koshuis is 
om in elke item die mak
simum aantal atlete in te 
skryf nie. Vyf atlete wat 
elk drie goeie prestasies 
lewer kan die kompetisie 
wen. 

Koshuisinwoners moet 
aangemoedig word om die 
byeenkoms te ondersteun. 
Hoe meer toeskouers die 
byeenkoms bywoon, hoe 
groter gaan die kontant
pryse wees wat die wen
nende koshuise gaan kry. 
Die kontantpryse sal dus 

deur die hekgelde bepaal 
word. Busvervoer sal van
af die universiteit gereel 
word. 

Die Intervarsity tussen 
RAU, Kovsies en die PUK, 
vind op Vrydag, 27 Fe-

bruar\e plaas en daarom 
sal die byeenkoms ge
bruik word om te dien as 
proewe vir die kies van 'n 
Intervarsityspan. Die by
eenkoms vind by RAU 
plaas. 

Sportgelde 
verminder 

DIE struktuur van die 
sportaffiliasiegelde het 
verander. In die verlede 
was daar geen algemene 
registrasie vir sport nie, 
elke klub bet 'n afson
derlike fooi gevra. (Tus
sen RS-00 en RlO). As 'n 
student dus aan meer as 
een sportsoort deelge
neem het, bet dit hom 'n 
groot bedrag gekos. 'n 
Nuwe stelsel is in wer
king gestel om onkostes 
te verminder. 

Dit behels 'n algemene 
registrasiefooi van RIO om 
'n Puk-sportkaart te ont
vang. Vir elke sportklub 
waaraan jy wil behoort, 
moet 'n addisionele Rl be
taal word. Elke sportklub 
moet twee paspoortfoto's 
van die student ontvang. 
Hierdie verskillende 
klubregistrasies vind 
plaas by die onderskeie 
klubs se sportbeamptes by 
die Sportburo. Klubregis
trasies kan slegs plaas
vind nadat 'n sportkaart 
gekry is. 

Die sportkaarte word 
gekry, tydens inskrywing 
by die Sportregistrasie
tafel by die Sportkom
pleks in die Studentesen
trum. Paspoortfoto's is nie 
bier nodig nie, omdat daar 
foto's deur koshuisad
ministrasie geneem word 
teen Rl per foto. Die foto 
is vir die sportkaarte. 

'n Student mag slegs aan 
koshuisliga deelneem as 
by by die betrokke sport
klu b geregistreer is. Die 
onderskeie sportklubs sal 
tydens wedstryde kontrole 
uitoefen. Indien die reel 
verontagsaam word sal 
die betrokke koshuis ge
penaliseer word. 

Registreer aan die vol
gende sportklubs: muur
bal, pluimbal, netbal, 
rugby, atletiek, dames
hokkie, manshokkie, ten
nis, trapkar, sokker, stoei, 
judo, karate, valskerm, 
swem, onderwaterhokkie, 
pistoolskiet, kano, aikido, 
jukskei, gimnastiek, ge
wigoptel, krieket, gholf, 

(V ervolg op Bl 3) 

Die Wapad 
4 x 100 m Dinki 53,7s 
Hoogspring M. Jordaan 
(Kulu) 1,54 m 
Skyfwerp M. Liebenberg 
(Karlien) 39,70 m 
Spiesgooi E. Horn (Wan
da) 31,18 m 

span saam Gewigstoot M. Liebenberg 
(Karlien) 10,76 m 
Verspring M. Potgieter 
(Karlien) 4,50 m 

Die Wapad gaan in 
samewerking met die 
Skaakklub 'n skaak
kompetisie · aanbied 
vanaf 23 Februarie tot 
10 Augustus 198L 

Die kompetisie gaan be
staan uit uitdunne oor ses 
rondtes volgens die Swit
serse stelsel waarna die 
wenners dan deurgaafl na 
'n verdere ses rondtes 
"Rondomtalie". 

Die wedstryde sal elke 
Maandag en Donderdag
aand vanaf 18h30 tot 20h30 
in die binneplein van die 
Studentesentrum plaas
vind. In sommige van die 
wedstryde sal daar ook 
van die maksi-stel gebruik 
gemaak word. 

Die eerste fase (Switser
se stelsel) sal strek vanaf 
23 Februarie tot 30 Maart. 
Die spelers speel die eer
ste rondte teen mekaar 
volgens keuring. Daarna 
speel almal met dieselfde 
punte teen mekaar. Die 
punte word soos volg ver
dien: Een punt vir 'n wen
spel, 'n halfpunt vir 'n ge
lykopspel en geen punte 
vir 'n verloorspel. 

In die Switserse stelsel 
val spelers wat verloor nie 
uit nie. Almal speel dus 
ses rondtes. 

Na die eerste ses rond
tes gaan ses wenners oor 
na die volgende ses rond
te~ (!"ase twee). Hierdie 

fase strek vanaf 27 April 
tot 10 Augustus en word 
gespeel op die 
"Rondomtalie"-stelsel. 

Die skaakreels waarvol
gens gespeel gaan word, 
staan bekend as FIDE 
(Federation Inter
nasionale Des Echecs). 

Vir die kompetisie kan 
ingeskryf word by die Wa
padkantoor van Maandae 
tot , Donderdae tussen 
14h00 en 16h00 of by die 
Skaakklub (Caput - Sarel 
van der Westhuizen en 
Hombre - Pieter Fou
che). 

Die inskrywingsfooi is 
Rl,00 per persoon. 

Koshuisuitslae: 

Mans: 
1. Hombre 881h 
2. Caput 75% 
3. Overs 88 
4. Drakenstein 55 
5. Klooster 40 
6. Dawie Dup 22¥.i 
7. Villagers 171h 
8. Amajuba 7 
Dames: 
1. Karlien 61 
2. Dinki/Kulu 601h 
3. Wag.!n·Bietjie 45 
4. Kasteel 41 
5. Wanda 221h 
6. Oosterhof 18¥.i 
7. Heide 18 
8. Klawerhof 14 
9. Vergeet my Nie 5¥.i 

• Die maksi-stel in die binneplein van die Studentesen
trum waarop die belangrikste wedstryde van die kampioen

skap gespeel sal word. 
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G 

u 

Stu 

sa 

erens 
vind. V, 
die pl 
hok ge 
wat 
stoele 
koeldr 
hele w 

e PU bet 

• Onwel• 
des i 
moeilH 

• Akadei 
klasve1 
stelsel 
komm 
stud en 
skep 

e SUCA 
strategi 

• Oriente 
e SAU-ui 

prestee1 

Nuu 
Algemen1 
Malan, 'i 
Tel 4278. 
Koshuis/! 
Nel, Wag. 
4278. 
lnteruni 
Marietji1 

· Kasteel,' 
Sport: ( 
Kuns: Jc 
Tel 6668. 

I 
aandag 


