
U Plus Apteek
TOAfSTRAA T 12

Tel.4201
Groot genoeg om u te
dien, kleIn genoeg om
u te ken

Hoogtepu
Maandag 9 Maart
• Wapad-skaakkampioen-
skappe 18h30
Inskrywings sluit
Dinsdag 10 Maart
• OB-argiet'komitee -
llh30
• Vergadering Be-
stuurskomitee - 9hOO
Woensdag 11Maart
• Advieskomitee Bib-
lioteek - 14h30
• Afrika-seminaar _
19h30
Donderdag 12 Maart
• Oorlegkomitee
Swart werkers - 14hOO
• Beheerraad PU-
Sportburo - 14h30
• Paint your wagon
I'ru k-oudi toriu m
20hoo
• Wapad-skaakkompeti
-18h30
Vrydag 13 Maart
• Intreerede prof L.W.
du Plessis
• Gereformeerde Sus-
terskongres - Wes-Tv1.
• MOdeparade
17hOO- Amfiteater
Saterdag 14 Maart
• Gereformeerde Sus-
terskongres

• Kunsstudente kry
Boonzaierbeurse - p2
• Angelliera 'n groet
sukses - p2
• Die Wapad se skaak-
kampioenskap-eerste
uitslae - p3
• Fi.etsloodse word
skoongemaak - p3
• Koshuisadmin. ant-
woord op karnavalklag-
tes - p4
• Verhoogde pryse in
kafeteria - p4
• Poistu gesels oor Al·
gemene Verkiesing _
P5
• Jan-Louis du Plooy
~SR-voorsitter, kryvan~
Jaar die Raadsmedalje
-P5
• Die Wapad het brie-
We ontvang wat wissel
van 'n betoog teen die
hUidige oriëntering.
s!elsel tot 'n gelukwen-
SIng van die prim van
Caput aan die karns-
valwen!lers - p6 ,
• RadiO Puk wil sy
dienste uitbrei na eet-
sale_ p7
• Puk se eerste rugby-
wedstryd hierdie jaar is
teen Ammosol _ p7
• Atletiekintervarsity
gewen deur Kovsies _
p8

Nuuswenke
Algemene Nuus: Petro
Malan, Wag-'n-Bietjie,
Tel 4278,
KoshuiS/Sosiaal: Zelda
Nel, Wag-'n-Bietjie Tel
4278. '
Inte~universitêr:
MarIetHe Potgieter,
Kasteel. Tel 5316.
Sport: Griet Grilbe,
Kilns: Johan Myburg
Tel 6668. '

Saktyd
Maandag 13hoo
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PUKKEl
Vir u kleurbaadjies

en
spoftbenodlgdhede:

,",ohan
Claaa n

Braere

Oriëntering kr
steeds kriti k

ORIëNTERING moet
liewers vóór of net ná die
aankoms van die seniers
afgesluit word. Prof
Rassie Smit, waarne-
mende voorsi tter van die
oriënteringskomitee het
in 'n onderhoud met DIE
WAPAD sy mening om-
trent oriëntering in
1981 gelug.

Hy het gesê daar was nog
nooit soveel klagtes tydens
oriëntering nie ten spyte
van die goeie kontrole
deur die 8SR en Hk's. Daar
is 'n gebrek aan verant-
woordelikheid by 'n klein
groepie seniors om te
oriënteer,

Die 8SR en Hk!s moet
bedank word vir hulle po-
sitiewe samewerking ty-
dens oriëntering.

Prof Rassie het gesê
oriënteringsaksies moet
werklik kontroleerbare si-
tuasies wees en 'n positie-
we doel tot gevolg hê. Ak-
sies soos die uitgooi van
die SSR en Hk's moet her-
oorweeg word, omdat dit
nieilltyd kontroleerbaar is
nie,'

Sommige tradisionele
praktyke het fisiese en ge-
sindheidsgevare tot ge-
volg.Hierwordgedinkaan
die afskaffing van geeste-
like en liggaamlike afbre-
king onder die dekmantel
van tradisie.

Hy het opgemerk dat
wanpraktyke soos fisiese
oefeninge buite die vasge-
stelde tye, eerstejaars wat
beseri ngs opdoen, pro-
bleme met die seniors ty-
dens die aand van onthef-
fing, geestelike uitputting

- Petro Malan -

en senuweespanning, gin met die aankoms van
vermorsing van kos op ta- die seniors, Die Hk's is be.
eentaaldag. steurings wat sig met 'n opbouproses
veroorsaak dat eerstejaars die seniors dit af.
nie op die vasgestelde tye .......,..:~~::.;:~~~~:::::.:..:::.:~---l~~:- _
kan gaan slaap nie en se-
niors wat onder die in-
vloed van drank was, sake
jis wat ernstige aandag ge-
niet.

Probleme soos vernede-
rende praktyke, ouers'wat
eerstejaars nie mag bel
nie, eerstejaars word ge-.
sien as pretmaak en ver-
maak en daar word nie by
die amptelike tye gehou
nie, het tydens die oriën-
tering dié jaar na vore ge-
kom.

Hy het gesê oriëntering
benadeel die akademie
van die eerstejaars. 'n
Oriënteringsweek waarin
die eerstejaars gel eer:
word waarom dit in 'n aka-

'n ander vorm moet aan-
neem. Dit salook nóg 'n ge-
leentheid vir drankmis-

Prof kap oriëntering
WAG·'u-BIETJIE se
Doredrag kos min of
meer R2375 vir twee
weke. Daarna word die
klere nooit weer gedra
nie, omdat daar 'n stig-
ma aan kleef. Dit bete-
ken dat minstens een
behoeftige student 'n
beurs kon gekry het vir
dieselfde. geld. Dit is
slegs 'n steekproef, maar
na beraming sou die
Puk-dames se Doredrag
minstens R20 000 gekos
het.

Prof J J Henning, 'n
voogdosent, van Departe-
ment Ontwikkelingsadmi-

• Ken jou Universiteit! S6
het die eerstejaarstudente
gesweet tydens verlede Don-

derdag se broseksamen.

nistrasie is van mening dat
ouers eerder 'n bydrae
moet maak wat in 'n Trust-

fonds gestort kan word vir _!mll!l!!Y!JJl:....----=-=-!::======================;;;;;;-behoeftige studente. Daar
kan selfs aan gedink word
om boeke te subsidieer,

Prof Henning het oor
oriëntering in die alge-
meen gesê eerstejaars ver-
loor hul selfvertroue en
menswaardigheid, Dit
veroorsaak dat hulle min-
stens twee jaar passief in
klasse reageer. Hulle kan
nie vir hutself dink nie en
is onvolwasse. Eerstejaars
kla ook oor die onvolwasse
optrede van seniors. Vol-
gens hom behoort oriënte-
ring die eerstejaar met al
die bedrywighede op die
Puk bekend te stel. Hy be-
stempelons oriëntering as
middeleeus en sê dit be-
reik glad nie die verwagte
doel nie.

Veral vir mans wat die
grootste gedeelte van hul
twee jaar in die Weermag
aan die grens deurbring, is
dit geweldig vernederend
om voor kinderagtige se-
niors, wat soms nog jonger
is as hulle. te kruip.

Daar word elke jaar fi·
siese skade berokken, Die
geestelike sy word egter
vergeet, bloot omdat ge-
krenktheid homself eers
later manifesteer. Dit
kweek mense wat passief
teenoor gesag staan.

Pleks dat daar voortge-
bou word op ou ers en skole
se werk, word alles afge-
breek en op 'n wankelende
fondament gebou.

Prof Henning meen dat
oriëntering moet bly, maar

Klanktoerusting leen
weggeeprysel

POTCH SPEED DEN

Winkel26
Indiërsentrum

Tel. 4713 (na-ure 94626)

Daaglikse klankkarnaval vir studente



Beeldende Kunste Letterkunde Musiek Teater

Studente kry
kunsbeurs

- Nicci Rousseau -
(kan ophoop en volgende
jaar meer betaal).
• Merietebeurse is be-
doei vir uitstaande presta-
sie in Skilderkuns.
• Materiaalbeurse word I
toegeken aan verdien"
stelike skilderkunsstu-
dente vir die verkryging
van materiaal en of toerus-
ting.
• Kandidate wat hier-
voor kwalifiseer moet
minstens die keuringsjaar
voltooi en Skilderkuns a
hoofvak aan hierdie Uni·'
versiteit volg.
• Derhalwe kan van die
studente wat Skilderkuns
II, UI en IV volg, daarvoor
kwalifiseer. Nagraadse
studente kan ook kwalifi·
seer indien hulle aan ver-
melde bepalings voldoen.
• 'n Beurshouer kan ook
by herhaling in aanmer-
king kom vir 'n toekenning.

Die keuring van beurs'
houers berus by 'n
keuringkomitee wat be-
staan uit die Departe-
mentshoof en Skilder-
kunsdosente van die De-
partement Beeldende
Kunste. Die keuringsbe-
slissing word aan Dr Boon-
zaier gestuur vir kennis-
name.

DIE oorhandigings-
funksie van die Gregoire
Beenzaler-sldlderbeurs
het op Dinsdag 24 Fe-
bruarie in die A-
restaurant van die Stu-
dentesentrum plaasge-
vind. Gregoire Boon-
zaier was self teenwoor-
dig om die beurse te
oorhandig.

moontlik ontwikkel kan
word, geniet by ons Uni-
versiteit hoë prioriteit.
Omdat die middele daar-
toe tekort skiet en so 'n
ideaal dus nie sonder'
meer op eie stoom verwe-
senlik kan word nie, maak
dit die urnversiteit se taak
soveel makliker, indien
lede van die gemeenskap
ook 'n bydrae kiui lewer,
waardeur die beste ge-
leenthede 'aan ons studen-
te beskikbaar gestel kan
word.

Prof Venter het verder
gesê die funksie was nie
net 'n besondere geleent-
heid waartydens die eer-
ste beurstoekenning amp-
telik oorhandig was nie,
maar terselfdertyd ook 'n
uitmuntende voorbeeld
van hoe 'n goedgesinde lid
van die gemeenskap met
die Universiteit kan saam-
span om in hierdie geval,
kunsbevordering in ons
gemeenskap doelgerig uit
te bou.

Vir interessantheid en
belangstellende studente
word enkele bepalings uit
die reglement aangehaal:
• ' Die jaarlikse bedrag
uit renteopbrengs is R400;

Die beurse is verower
deur 4 studente van die
Departement Beeldende
Kunste.

Merietebeurse is onder-
skeidelik aan mejj Linda
de Jager (R250) en Emsie
van der Scbyff(R250),albei
vierdejaar-studente, toe-
geken. Materiaalbeurse is
aan mejj Elmine Conradie
en Bernice Ehlers (albei
derdejaarstudente) toege-
ken. .

Prof A J N von S Venter,
hoof van Departement
Beeldende Kunste het in
sy openingstoespraak gesê
die aanmoediging van stu-
dente in hulonderskeie
vakrigtings en die skep-
ping van geleenthede
waardeur elke individu se
potensiaal so goed as

• Emsie van der Schyff, Gregoire Boonzaier, Linda de Jager en Elmene Conradie tydens die
oorhandiging van die Gregoire Boonzaier-skilderbeurs.

vertolkProf se verse
DIE aanbieding van Angelliera deur die Dramade ..
partement van die Puk het 'n ontwykende gevoel vanl
weemoed by die gehoor gelaat, Die gedigte self het
'n ondertoon van weemoed om dinge wat verby is en
dinge wat nie is soos dit behoort te wees nie. Die nou
verbondenheid van spelers en die digter aan mekaar
en aan die universiteit self het 'n verdere intieme
samehorigheidsgevoel geskep.

tussen prof Teunis Botha
en mej Cloete; dit het 'n
eenheidsgevoel aan die
werk gegee.

Die drie vertolkers het
die titel van die werk mooi
verteenwoordig. Prof
Botha het vir my die sati-
riese of angel-element ver-
teenwoordig, dr Bet Botha
dié liriese of liera-ele-
ment en mej Cloete die
blom- ofangelier-element.

gram het dit 'n besondere
aand gemaak. Ek het ge-
hou van die tussenspel

Vanweë die ingewik-
keldheid van die werk wat
aangebied is, het die pro-
gram eerder gespreek tot -----------------------t
kenners as die algemene
publiek. Dit is moeilike I
gedigte om met die eerste
aanhoor te verstaan en die
mense wat dit vooraf ge-
lees het, het beslis meer
uit die vertolking gekry.

Die toonsettings van die
gedigte, gedoen deur Thea
Cloete, was aangename
a£Wisseling vir die ongeoe
fende oor wat nie so 'n lang
program van suiwer ver-
tolking sou kon waardeer
nie.

Al drie die kunstenaars
se vertolkings was beson-
der goed en die persoon-
like optrede van die digter

IThalia toer
'Calvyn en

KunsTHALIA se toer sluit
vanjaar verskeie weer-
magbasisse en vakan-
sieoorde in. Die gesel-
skap. gaan kruis en
dwars deur 'n groot deel
van Suid-Afrika reis -
van Thabazimbi tot
KimberJey, van Lohatla
tot Ermelo sodat die
toerpatroon uiteindelik
'n growwe sterpatroon
ontwikkel. Die implika-
sies Is daar - word 'n

ster op die ster van
Suid-Afrikatoer!

Die komitee van Thalia
81 is soos volg saamgestel:
voorsitster: Diane Brophy;
ondervoorsitter: Kierie du
Randt; Sekretaresse: Elizé
Visser; Penningmeester:
Julian Keyser; Addi-
sionele lid: Harry Grobler.

Repetisies begin op 9
Maart, die aand in die To-
ttussaal. Dan sal 'n vol-
skaalse rollesing plaas-
vind, dus is alle belang-
stellendes (tegnici ook)
welkom.

Die stuk wat opgevoer
word, is die skreeusnaakse
komedie "Babbelkous en
Bruidegom".

Omdat dit vanjaar Tha-
lia se dertigste bestaens-
jaar is, poogThalia om van
dié aanbieding iets groots
te maak.

DIE Suid-Afrikaans~
Kunsvereniging (Wes-
Transvaal) bied op
Maandag 9 Maart om
19h30 'n voordrag aan.
Prof P W Buys sal die
voordrag wat oor 'CaJvyn
en die Kuns" handel,
lewer.

Dit vind plaas in kamer
318, van die Ferdinand
Postma-biblioteekgebou.

Prof Buys het tydens die
i nternasionale Calvyn-
kongres wat verlede jaar
in Pretoria gehou is, ook
oor hierdie onderwerp ge-
praat. Hy het by dié ge·
leentheid met verrassen-
de stellings vorendag ge-
kom.

By dle konsert sal die
sêrgroep van Oosterhof
sing. 'n Fluitduet Is ook op
die program.

Die Musiekvereniging
beplan om die sleeptyd-
konserte 'n gereelde in-
stelling te maak. Hulle be-
plan ook etensuurkonser-
te.

van die Puk beplan om
op 11 Maart, en nie soos
berig is in 'n vorige Wa·
pad, op 9 Maart nie, 'n
siceptydkonsert op die
dak van die Studente-
sentrum te hou. Die
konsert sal gedurende

• Diejong Anton Nel hef tydens die SAUK Binifoniekonsert
hom meesterlik van BY taak gekwtlt in die Klavierkonsert no
1van Rachmaninoff'. Net i8 'n tweedejaar B Mus-Btupent aan
die Universiteit "an die Witwatersrand. 'n Blink toekoms

WClg op hierdie negentienjarige pianis.Kalender
Teater:
DIE Departement Spraak-
leer en Drama bied vanaf
Vrydag, 6 Maart, om l5hOO
en 19h30 André P Brink se
Bobaas van die Boendoe in
die ouditorium fan die
Studentesentrum aan. Die
stuk Is gebaseer op J M
Synge se Tbe playbóu otthe
western world. Die regie
word behartig deur Elize
Scheepers.
Musick:

Paint your wagon word
op Donderdag, 12 Maart,
om 20hOO gesamentlik
deur TRUK en SWARUK
in die ouditorium van die
Studentesentrum aange-
bied. Die stuk staan onder
die leiding van George
Kok, en die pianis is Edith

Isaaeman. Plekbespre-
kIngs kan by die Inlig-
tingshokkie gedoen word.
Beeldende Kunste:

Die permanente kuns-
versameling van die Puk
kan gedurende gewone
kantoorure van Maandae
tot Vrydae in kamer 318 op
die boonste vlak van die
Ferdlnant Postma biblio-
teekgebou besoek word.

'n BoesmanuitstalHng
wat deur die Suid-Afri-
kaanse Museum in Kaap-
stad ontwerp en gebou is,
kan tot31 Maart in die Pot-
chefstroomse Museum be-
soek word. Die Uitstalling
Is daagliks oop gedurende
lOhOOen 17hOO. Die voor-
beelde van rotskuns Is uit-
stekend.

English Association
toegespreekUNION MOVIE

VIDIO
CAISITTII

ENTERTAINERS DIE English Association is
onlangs deur mnr Allan
Munro toegespreek oor:
Comtemporary Drama -
An Overview. In sy oorsig
het mnr Munro 'n breê oor-
sig gegee oor die ontwik-
keling in die moderne
drama vanaf 1870 tot die
hedendaagse absurde tea-
ter.

Hy het veral klem gelê:
op die ontwikkeling van
die moderne Engelse tea-

ter en het die voortreflike
dramaturg (volgens sy
mening) van die moderne
tydperk, Tom Stoppard, se
werke bekend gestel met
aanhalings uit verskeie
van Stop pard se werke,
soos Rosenerantt and Gull-
dens tern are Dead, Albert's
Bridge Travesties.

Die aksie het 'n leemte'
gevul en het tot 'n prikke-
lende gesprek rondom die
komekan ontwikkel.

HAMID A. SONVADI

P.O. Box 723
Potchefstroom

2520
Shop 59
Indian Shopping Compie)!.

Telephone 5812, 21553
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DIE WAPAD. VRYDAG 6 MAART 1981 

Fietsloodse word 
skoongemaak 

FIETSLOODSE en kel
ders by di e koshuise en 
op die kampus word 
skoongemaak. "Baas
lose" fietse word by die 
sekuriteitsafdeling in 
veilige bewaring gehou. 

Vir die eerste keer in vyf 
jaar is waarskuwingskaar
te aan fietse op die kampus 

geheg. Hierdie kaarte 
word slegs aan fietse ge
heg wat die deurgange en 
ingange vir studente en 
dosente blokkeer. 

Die Sekuriteitsafdeling 
maak fietsloodse en kel
ders by die koshuise 
skoon. Studente word ver
soek om op 'n sekere tyd 
hul fietse uit die kelders of 
fietsloodse te vPrwvil 

• Sekuriteit dien deesdae as weeshuis vir fietse en is terself
dertyd ongetwufeld in die besit van 'nfortuin. Asj6Ufiets'die 
koerant gehaal het is dit dalk tyd dat jy ha'!l gaan opeis, of 

hoe? 

Indien sodanige versoek 
ge'ignoreer word, word 
sulke mense se fietse saam 
met die "baaslose" fietse 
na die sekuriteitsafdeling 
geneem. 

"Baaslose" fietse word 
vir ses ma~mde by die se
kuriteitsafdeling gehou 
sodat dit deur hul eienaars 
opgeeis kan word. Onop
geeisde fietse word daar
na na die SAP geneem, 
waar dit vir drie maande 
bly sodat eienaars dit daar 
kan afhaal. Fietse wat dan 
nog nie opgeeis is nie, 
word na drie maande weer 
na die sekuriteitsafdeling 
van die Puk geneem waar 
dit vir ~ n verdere twee 
maande bly. 

Na die tydperk word dit 
dan op 'n open bare veiling 
verkoop. Kennisgewings 
van so 'n veiling word op 
die kampus aangebring en 

· studente en dosente kry 
voorkeur. Op die oomblik 
is d·aar omtrent 60 onopge
eisde fietse by die sekuri
teitsafdeling. Die skoon
maakproses gaan egter 
nog voort. 

Om so 'n fiets op te eis, 
moet die eienaar 'n identi
fiserende beskrywing van 
die fiets gee. 

Gradeplegtigheid 
TWEE Ministers en 'n 
regsgeleerde is onder 
die sprekers by vanjaar 
se gradeplegtighede van 
die Potchefstroomse 
Universiteit vir Cbriste
like Hoer Onderwys. 

Die Minister van Verde
diging, genl Magnus 
Malan, is vanjaar die spre
ker by die Hoofgradepleg
tigheid wat op Vrydag 1 
Mei gehou word. Net dok
torsgrade en ere-doktors
grade word op die grade
plegtigheid toegeken. 

Vanjaar word twee 

ere-doktorsgrade deur die 
PU vir CHO toegeken: aan 
die vorige rektor, prof 
Rennie Bingle, en aan die 
geskiedkundige en voor
malige hoogleraar aan die 
Universiteit, prof D W 
Kruger. 

Dr Dawie de Villiers, die 
Minister van Nywer
heidswese, Handel en 
Toerisme, is die tweede 
Kabinetslid. ·Hy praat 
Woensdagmiddag 1 April 
op die gradeplegtigheid 
van die Fakulteit Ekono
miese Wetenskappe. 

Dieselfde aand praat die 
regsgeleerde, prof Willie 

Puk lek na reen 
MET die stortreens op Sondag 22 Februarie, is ver
skeie geboue beskadig deurdat dit ingereen bet. 
Ongeveer 100 mm reen bet op die kampus geval. 

In die Studentesentrum 
is verskeie lekplekke ·op
gemerk. Die probleem sal 
deur die bouer opgelos 
word. In die plantkunde
gebou het die bakgeut oor
geloop en in koshuise bet 
dit ingereen as gevolg van 

konstruksieprobleme. 
Hoewel dit 'n groot projek 
is, word daar reeds aandag 
aan geskenk. 

Die meeste skade is aan 
ouer geboue aangerig, 
maar herstelwerk bet al 
begin. 

Joubert, by die gradepleg
tigheid van die Fakulteit 
Regte. 

Die Fakulteit Lettere en 
Wysbegeerte het twee gra
deplegtighede, Maandag
middag en -aand 30 Maart. 
Die middag wanneer die 
BA-grade toegeken word, 
lewer prof Hennie Coet
zee, die rede. Die aand is 
prof Fritz Potgieter, lid 
van die Presidentsraad en 
professor in Stads- en 
Streekl:>eplanning aan die 
Universiteit, die spreker. 

Mnr F J H le Riche, ad
junk-voorsitter van Sen
trachem, lewer die rede by 
die gradeplegtigheid van 
die Fakulteit Natuurwe
tenskappe op Dinsdag
aand 31 Maart. 

Die Dekaan van die Fa
kultei t Teologie aan die 
Universiteit, prof Jan van 
der Walt, is die spreker by 
die gradeplegtigheid van 
die fakulteite Teologie en 
Opvoedkunde op Donder
dagaand 2 April. 

Al die gradeplegtighede 
word in die ouditorium 
van die Hennie Bingle
Studentesentrum gehou 
om 19h30. 

BLADSY ORIE 

. Deelnemers druk f>esig by Die Wapad - skaakkompeti/lie, 

Wapad - Skaakkampioenskappe: 
Eerste uitslae 

MAANDAGAAND, 2 Botha (Villagers) weri P 
Maart was die derde Liebenberg, F van den 
aand wat ui.tdunne vir Berg wen J Maree (Villa
Die Wapad-skaakkam- gers), K Jonl5:heid (Overs) 
pioenskappe plaasge- wen P van Rensburg (Ma
vind bet. kouvlei), H van Wyk wen P 

Burger (Hombre). 
Met saktyd van Die Wa- Sekerespelershetookal 

pad was die volgende uit- die tweede -ronde afge
!Jlae beskikbaar: G Swane- handel. Dit is egter moei
poe1 - (Amaju ba) wen P lik om met die tweede ron
Welmans (Makouvlei), F de voort te gaan aangesien 

. ·wm.-o m.•.-.-u•u.'No·A••-·~•.-. o•.•.•.--. ••• •.•• •.····• • • o.•.•···· •• •······-·u.•.o . .... . .......... .......... I 

Mf.~ 
'n. NUWE projek van die SGD, is 'n beursfonds vir\ 
nie-blanke studente. Daar word veral op studente in 
Wes-Transvaal gekonsentreer. 

Hierdie projek is nog in sy beginstadium, hoewel daar 
al twee studente gehelp is nf. 'n hoerskoolleerling wat 
hierdie jaar in standerd sewe is en ook 'n kos-student wat 
aan die univers.iteit van Fort Hare studeer. Hierdie 
studente is nog met surplus karnavalfonds gehelp. Die 
·vernaamste bron van fondse is gelde ingesamel deur 
personeellede en studente. 

Vereistes 
Die student hoef aan geen besondere vereistes te vol

doen nie. Daar word net verwag dat die student sy/haar 
jaar sal slaag. Die aansoeke word na gelang van behoefte 
gekeur, deur 'n beursfondskomitee, bestaande uit do
sente en studente, waarvan Iaasgenoemde die meerder
heid is. 

In die verlede is die beursfonds nie geadverteer nie, 
omdat die fonds nog nie sterk genoeg was nie. Daar be
staan egter 'n geweldige behoefte aan sc 'n beursfonds 
'en hierdie jaar word daar ernstige aandag aan gegee. 

baie persone nog nie die 
eerste ronde afgehandel 
het nie. Die laaste datum 
om in te skryf en die eerste 
ronde af te handel , is 
Maandag 9 Maart. 

Die volgende rondes sal 
nog steeds op Maandae en 
Donder dae om 18h30 
plaasvind. Die kompetisie 
vind by die maksi-stel by 
die studentesentrum 
plaas. Indien spelers nie 
op die vasgestelde dae kan 
speel nie, kan alterna
tiewe spelle gereel word. 

Alle belangstellenc.les is 
welkom om 'n spel op die 
maksi-stel te speel en die 
skaakspelers te kom dop
hou. 
Inskrywingsvorms vir die 
kampioenskappe is be
skitbaar by Sare! van der 
Westhuizen in Ca put of by 
die Wapadkantoor. 

Dit sal waardeer word as 
die skaakbanier wat op 
Maandag 23 Februarie 
teen die amfiteater se re
lings opgehang is en deur 
iemand verwyder is, weer 
by die Wapadkantoor 
terugbesorg kan word. 

Alle skaakspelers en be
langstellendes word uit
genooi na die bekendstel
lingsaksie van die PU
skaakklub op Donderdag, 
12 Maart om 18h30 by die 
maksi-st&l in die Studen
tesentnim. 

Puk besit unieke 
OB-versameling 

Freda's Discount 
Centre 

DIE feesvierings by 
Amajuba 'n week gelede 
het die aandag weer op
nuut gevestig op die Os
sewabrandwagversame· 
ling, wat deur die Uni
versiteit in stand gehou 
word. Die plaas Ama
juba North is deel van 
die versameling, waar
van 'n groot gedeelte 
deur die Grootraad van 
die · OB aan · die Puk 
joevertrou is. 

Duisende 
dokumente 

In die Ferdinand Post
ma biblioteek wont dui-

sende dokumente van be
lang, in verband met -die 
OB, bewaar. 

Die versameling word nog 
deurentyd uigebrei met 
skenkings van individue. 
Benewens die historiese 
waarde wat dit bet om die 
versameling te bewaar, 
vorm dit ook die basis van 
verskeie navorsingspro
jekte oor die OB, wat met 
steun van die Raad vir 
Geesteswetenskaplike 
Navorsing onder leiding 
van die Departement G'&-

. skiedenis uitgevoer word. 

Onder die· talle- interes
-sante items in die versa
meling, is 'n hele aantal 

uniforms en vaandels, as
ook aanstellingssertifi
kate en antler dokumente, 
uit die beginjare van d_ie 
OB. 'n Ander artikel wat 
uniek is, is 'n selfgeboude 
radiosender wat vir oorse
se uitsendings gebruik is. 

lnterneringskamp 

Meer interessant nog eg
ter, is die wye verskeid~n
heid items wat herinner 
aan die tyd wat baie OB
lede, gedurende die oor
logsjare, in die interne
ringskamp op Koffiefon
,tein deurgebring het. Naas 
houtwerk is daar ook die 

draaibank, waarop die 
me.este daarvan vervaar
di'g is. 

Verskeie naamlyste met1 
handtekeninge bring be
kende name, waaronder 
die van mnr John v ·orster, 
weer in herinnering. 
Seker die beste voor
beelde van die ge1nter
neerdes se ongebroke gees 
is die sertifikate wat uitge
reik is deur die inter: 
neringskamp se "unive.rsi
teit".,- oncfer rektorskap 
van die bekende prof H G 
Stoker. 

Die Puk besit ongetWY" 
feld een van die kosbaar

, ste oorblyfsels uit 'n be
woe tydperk i.n die Afri
kaner se geskiedenis. 

Ons spesialiseer in hoetroutoerusting 

•Pioneer 
•Teac 
•Sanyo 

Ook yskaste, TV's, wasmasjiene, tuimel
droers, waaiers, verwarmers, kombuis
toestelle . 

Winkel 45, lndiersentrum, 
Potchefstroom, Tel: 7340. 



BLADSY VIER

Orientering - 'n nuwe benadering
Prof Rassie Smit, Reglstrateuren waarnemende voorsitter

van die Universiteit se oriënteringskomitee, het vandees-
week die sluier effens gelig oor die rigting waa~in daar be-
weeg word met oriëntering. Wat vir die meeste studente
seker die belangrikste is, is dat oriëntering waarskynlik af-
gesluit sal word voor of met die aankoms van die seniors.

Dit is dus 'n voldonge feit dat ons op die drumpel staan van
'n groot - maar nodige - verandering met betrekking tot die
verwelkoming van nuwelinge in ons gemeenskap.

Daar ssl weggedoen moet word met die naam "oriënte-
ring" vanweë die stigma wat daaraan kleef - veral ná
vanjaar se eSkapades. Maar ook alles wat getipeer kan word
as deel van die huidige stelsel sal moet weg. Dit sluit onder
andere in die kun.matige senior-Hk-wrywing, die \/erwyde-
ring tussen nuwelinge en seniors, die dra van onderskei-
dende en vernederende kleredrag, die uitgooi van die SSR en
HK'., emosionele druk op nuwelinge, gedwonge LO vir
nuwelinge soggens, ens.

Die nuwelinge sal egter steeds verwelkom moet word _
maar op 'n informele, alledeagse manier: op die basis van
saam ontspan en saam werk. Voorbeelde hiervan is gesellige
aksie. (sonder dat die nuwelinge en seniors van mekaar
geskei word), gemeenskapsdienste deur almal in die koshuis
en gesamentlike projekte. (Teen hierdie tyd sal daar onder
leiding vsn die HK's in die eerste week reeds 'n_Qroepsgees
onder die nlJwelinge be.taan).

Die owerheid, studenteleiers en studente moet hulle nou al
instel op die komende veranderings. Net 'n POsitiewe, nuwe
benadering van die inskakelingsprobleem kiln sukses waar-
borg.

Oaerom is dit noodsaaklik dat:
• Die owerheid en studenteleiers alle besluite of'lmiddellik
onder die aandag van studente moet bring.
• die studente (byvoorbeeld in studenteparlementj moet
besin oor dia nuwe bedeling en hoe dit vQIgende jaar toe-
gepas gaan word.

• die veranderings onder die aandag van die publiek gebring
word.

Die belangrikste is egter dat elke student moet besef dat
dit ook van hom g8an afhang of die nuwe bedeling suksesvol
gaan wees - en of die Universiteit 8e naam herstel gaan
word na die anigsins rampspoedige "oriëntering" van van.
jear.

HOOFREDAKTEUR: Izak Minnaar. Oude Molen no. 108.
Molenstraat. Tel. 2-'576. NUUSREDAKTEUR: Hansie
Vermeulen, Makouvlei. rel 2-2229. ADMINISTRATIEWE
BESTUURDER: Johan Myburg. Tel. 25481.
Boodskappe kan in bussie 13 by die InligtingSburo in die
Studentesentrum gepos word of gedurende kantoorure aan
die Administratiewe Bestuurder, Kantoor G6 in die
Studentesentrum, afgedra word.

Tye: Maan 10h30 - 12hOO en 13h30 - 18hOO
Dins tot Don 13h30 - '6h30

Jakobus 3 : 1- 12
Teks, Jakobus 3 : 1 "Uit dieselfde mond kom
seën en vervloeking. Dit, my broeders, behoort
nie so te wees nie."

Is u tong 'n wins ofverlies?
- 'n Wins omdat u dit tot eer van God gebruik of
- 'n verlies omdat u dit In dien. van die Satan stel, of
-Is dit dalk albei?

Die tOllgl. 'n klein deeltjie van die liggaam met 'n belangrike
funkele.

J kobus teken vir ons twee voorbeelde van klein voorwerpjes
wat gebrurk word om iets, wat baie groter as hulle self is, te
beheer:
-. 'n stang In 'n perd se bek
~ die roer van 'n skip.

Die tong is ook 80:n klein voorwerple: dit beroem hom op groot
dinge: .
- dit stuur die liggaam van die mens in dions van God. Maar, dit
kan Qoksoos 'n klein vuurtjie weel wat in 'n verwoestende vuur
ontaard:
- aangesteek uit die hel
- 'n Instrument tot vervloeking

Dit besmet die hele liggaam: BOOS'n aansteeklike siekte. Dit
steek die hele lewensloop van die mens aan die brand _ almal
met 'Nie Jy te doen kry:
- die perd word gestuur in die rigting van die hel.
- die skip loop op die rotae.
- die tong is soos die elf van 'n adder: die draer vah die dood.
- ti dood en van die ander om u.

U moet u tong tot eer van God_Jebrulk. .
\ Albei hierdie eienskappe .kan toiI nie in 'n ware gelOWige se

tong voorkom nie
- uit dieselfde fontein kom tog nie soet en bitter water nie
- 'n vyeboom dra nie vye en olywe nie.

Dit stry mos teen alle beginsels van die natuur: net so stry dit
teen alle beginsels van die Christelike godsdiens dat uit die-
selfde mond seën en vervloeking kom.
In die dood en opstanding van Jesu8 Christus het u 'n nuwe mens
geword:
- met 'n nuwe tong
- 'n tong wat u met behulp van die Heilige Gees kan beheer
-tot ti wins .
- doen dIt elke oomblik.

Hennie Coetzee

•S/E

• Deur gesprekke met lede van die pniversiteits·owerheid kry mens die indruk dat 1981 die laaste
jaar was vir oriêntering in S1l huidige vorm .

Koshuisadmin ..
"DIS histeries om te
dink dat 'n student ge-
noeg te ete moet kry vir
slegs SOc", is mnr D
Coetzee (van Koshuis-
administrasie) se ant-
woord op die aanklag dat
kos gedurende Karnav,al
onvoldoende was. .

Elke saak het egter twee
kante en Koshuisadmini-
strasie se kant (op die
oomblik taamlik duister)
sien só daar uit: Elke jaar
word 'n totale begroting
opgestel wat alle onkostes
insluit. 43% van dre be-
groting word gespandeer
aan voedsel. Kortliks kom
dit daarop neer dat ons
RI,51 per dag vir die volle
maaltye betaal - SOc 'n
ete.

Dit is die bedrag- swart
op wit - wat Koshuis-
administrasie van ons ont-
vang. Indien jy logies kan
redeneer, sal jy ook kan
sien dat dit nie betaalom
meer uit te gee as wat jy
kry nie - dit sal lei tot 'n
fenomenale verlies en
chaos!

Ol' die oomblik veg
Administrasie teen 'n ne-
gatiewe beeld wat min
daartoebydraomhul werk
te verbeter. Dit is egter
duidelik dat die
negativisme voortspruit
uit onkunde en onjuiste in-
ligting, want gesels jy met
iemand wat al die feite ken

•snoei
- Marinda Fourie -

EN dit kan staafmetsyfer-
tjies en tabelle, weet jy
instinktief: die mense is
hier Om die studente te,
help en om kostes so laag
as menslik moontlik te
hou. Gedurig is hulle besig
met allerlei projekte, ver-
anderings en verbete-
rtnzs. .'

By die aanhoor van die
woord "ete-kontrole",
word menige student by
voorbaat lam in die lede-
mate, want dit beteken net
een ding: toustaan en 'n
ongeduldige heen-en-
weer trappery vir kos.

Vandat dié stelsel egter
in gebruik gekom het, is
daar in een enkele jaar-
1980 - R20000 gespaar.
Dit klink ongelooflik, maar
dis waar, want die talle
"gaste" kon nou nie meer
so lekker soos voorheen op
u en my onkoste saameet
nie!

Koshuisadministrasie it
tans besig om 'n nuwe stel-
sel - wat alreeds in Sen-
trale Eetsaa Ivan krag is-
ook na ander koshuise
deur te voer.

Menige rooi en deurge-
skuurde hande is seker in
stille dankbaarheid saam-
geslaan toe wasmasjiene
onlangs in koshuise aan-
gebring is. Tog het 'n ge.
brom hier en daar opge-
klink oor die 35c wat nou
"uit eie sak" betaal moet
word. In werklikheid is

- "
veel méér as net 35c vir 'n
bondel wasgoed nog al die
jare betaal.

'n Sekere bedrag was
naamlik by die student se
begroting ingesluit, maar
omdat net sowat 30% van
dïe wasgoeddiens in kos-
huise gebruik gemaak het
(die ander 700/0 het dus be-
taal vir iets waarvoor hulle

kostes
niks in ruil gekry het nie) is
die wasmasj!ene inge-
bring en hulle sing nou vir
ons 'n heel ander (skoner)
deuntjie... .

Bogenoemde is maar net
enkele grepe uit dit wat
Kosh uisadministrasie
daagliks besig is om te
doen. Dïe saak het beslis

k

':;. ,', " , "':' .:. .
DIE pryse van die kafeteria by die Studentesentrum
het gestyg.

Hoewel die meeste
pryse gestyg het, is som-
mige kossoorte soos by-
voorbeeld geroosterde
kaastoebroodjies goed-
koper as verlede jaar. Die
Studentesentrum val
basies in dieselfde prys-
klas as sake-onder-
nemings op Potchef-
stroom, maar is beslis
goedkoper as aan die
Rand.

Volgens mnr Jack Mom-
berg is hamburgers die
student se stapelvoedsel.
Hamburgers verteen-
woordig vyftig persent van
die kafeteria se verkope
en kan daarom goedkoper
aangebied word. Dit is dan

Gastro-enteritis: Goeie
raad vir mae wat pla

EET niks, maar omdat daar 'n elektroliet
en suiker versteuring plaasvind kan
koeldrank wat suiker bevat, gedrink
word. Drink dadelik 'n Loperamide pre-
paraat. lndien vomering lastig is, moet
hierdie eerste dosis in die mond gesuig
word tot dit opgelos is. In hierdie geval
word dit dus nie met water gedrink nie.
Na die eerste dosis word die tablette na
elke stoelgang gedrink. Die enigste effek
van hierdie tablette is om die maag te
"stop" en dit help ook vir braking.

nie of ~ - 1 uur na die eerste dosis van
die Loperamide preparaat wat gesuig
word, indien daar wel braking was. Die
kodeïen is koorswerend, pynstillend en
dit stop die diarree, Hierdie preparaat
moet na goeddunke na die eerste dosis
gebruik word, dog nie meer as 2 pille 6
uurlik;s nie, en dan net vir 2 dae in so 'n
hoë dORis. .

Geen vaste voedsel moet vir die eerste
dag ingeneem word nie. Slegs gas en
suiker bevattende koeldrank indien vog
of suiker (vir energie) nodig word. Indien
die maag na een dag grotendeels of heel-
temal gestop het, kan met die gewone
dieet voortgegaan word.

Drink dadelik 'n kodeïen bevattende
preparaat indien daar geen vomering is

ook die rede vir die ge-
ringe styging van twee-en-
sestig na vyf-en-sestigsent,
teenoor ánder kosse wat 'n
veel groter styging toon.

Dit is egter nie net die
Puk wat deurloop nie. By
die Kovsies se 'kar word 'n
styging van vyftien persent
verwag. RAU se pryse is
dieselfde as ons Stu dente-
sentrum s'n.

Mnr Momberg het gesê
dat die stygi ng onver-
mydelik was en het verder
verduidelik dat hy nie die
geld in sy sak steek soos
wat sommige, studente
blykbaardinknie. Volgens
mnr Momberg word die
Studentesentrum die hele
jaar deur bedryf, terwyl
hier net agt maande lank
studente is. Ook beskou
die staat die kafeteria as 'n
luukse vir die student en
subsidieer daarom nie die
Studentesentrum nie. Dit
veroorsaak dan die hoë,
meedingbare pryse,

Prysstygings by die res-
taurante in die Studente-
sentrum word ook in die
nabye toekoms verwag,
Die Studentesentrum sal
binne twee maande sy eie
dranklisensie hê. Boonop
werk mnr Momberg 'Ook
aan 'n idee om ver-
skillende kaassoorte vir
kaas-en-wyn, vissoorte vir
vegetariërs en worssoorte
vir bierfeeste op die spys-
kaart by te voeg.
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Vergadering afgestel
swak reëlings

Die ooreenkoms tussen
die registrateur, die SSR
en Kontakpolitiek was dat
sodra die SSR toestem-
ming gegee het vir die nooi
van 'n spreker, Kontak-
politiek voort sal gaan met
sy reëlings, terwyl die SSR
die registrateur in kennis

~f&~%%~~;;;;;;;~;;;;:;;~;;:;:~fii~;;m~;ZY;;;;Wi5l sa I stel. Toestem mi ngf) moet ten minste 'n week
voor die tyd by die regi-
strateur verkry word. Die
SSR het reeds op 9 Feb-
ruarie toestemming gegee
vir die nooi van sprekers.
Hulle het egter
versuim om die registra-
teur betyds in kennis te
stel. Die registrateur het
eers op 23 Februarie, twee
dae voor die beoogde ver-
gadering, verneem van dié
aksie en dit na die rektor
verwys. Die rektor het die
vergadering dadelik ver-
bied.

,
na

'n VERGADERING van
Kontakpolitiek wat
plaas sou vind op 25 Feb-
ruarie, is deur die rek-
tor, prof Tjaart van der
Walt, verbied. Die
sprekers wat by die ver-
gadering sou optree was

mnr Mpho Masinini,
twee lede van Suca. Die
registrateur, profRassie
Smit, sê daar is tot die
stap oorgegaan omdat
daar swak organisasie
was met die nooi van die
gassprekers.

DIE English Associa-
tion se eerste amptelike
vergadering het verlede'
Donderdagaand in die
klein sitkamer van die
Studentesentrum plaas-
gevind.

Tydens dié geleentheid
het mnr Allan Munroe, 'n
Engelse onderwyser van
Potchefstroom Boys' High
School, 'n interessante
oorsig gelewer oor mod-
erne drama; 'n onderwerp
w.at dan ook aansluiting
Vind by die Engelse
drama-leerplan.

Meer as een student het
sekerlik daar uitgestap
met 'n ywerige begeerte
om veral werke van Tom
Stoppard beter te leer ken.

Ná dié tyd is verversings
bedien. Dit was 'n ge-
sellige byeenkoms en na
verwagting sal die stan-
?aard van aangename
Intellektuele en sosiale
verkeer deur die jaar ge-
handhaafword. Daar word
gehoop dat toekomstige

vergaderings toenemende
bywoning sal geniet.

Kultuurraad:
nuwe voorsitter

MNR HANNES Vorster,
'n derdejaar-student in
BA(Bedryfs-en-Perso-
neelsielkunde), is die
nuwe Kultuurraads-
voorsitter vir 1981.

Op 27 Januarie 1981 het
hy die pligte as voorsitter
op sy skouers geneem.
Verlede jaar (1980) was hy
penningmeester van die
kultuurraad.

Hannes beskou die Kul-
tuurraads-voorsitterskap
as 'n geleentheid om as
verteenwoordiger van die
massa, kultuursake na
regte te lei en te bevorder.
Die Afrikanerkultuur kan
beskou word as die basis
van Afrikanelloowees. Elke
Afrikaner kan met Objek-
tiwiteit na die verlede en
hede kyk, en met trots
roem op sy etnisiteit.

'n Nuwe Kultuurraads-
voorsitter moes verkies
word, omdat die vorige
voorsttter. mnr K du

..';

• Die nuwe kultuurraads-
voorsitter vir 1981 is mnr

Hannes Vorster
Randt, weens persoonlike
redes, bedank het.

Sendingtoer
Die teologiese studente

beplan 'n sendingtoer na
Wes-Transvaalse gemeen-
skappe in Aprilmaand.
Meer besonderhede sal
later bekend gemaak
word.

Jan-Louis krv
medalje

DIE Itaadsmedalje vir '
verdienstelike werk is
aan Jan-Louis du Plooy,
SSR- Voorsi tter, toege~
ken. Die medalje word
deur die Raad van die
Universiteit, op aanbe-
veling van die SSR, toe-
geken.

VOlgens mnr Andries
van de Venter lewer Jan-
Louis 'n besondere
Positiewe bydrae tot die
Uitbouing van die stu-
dentelewe op die Puk. Hy
~et op verskeie gebiede
(msluitende akademies!)
in sy studietydperk pre-
steer.

Die formele oor-
handigingvan die medalje

"DAAR is in hierdie
stadium nog geen oor-
koepelende beleid op die
Puk wat politieke orga-
nisasles kan reguleer
nie", het Corné Mulder
gesê. 'n Beleid ten op-
sigte van pelltteke par-
tye bestaan wél.

Die AWB het ver-lede
jaar aansoek gedoen om
funksioneringsregte op
die kampus en hul konsti-
tusie aan die SSR voor-
gelê. Volgens Corné sal 'n
oorkoepelende beleid oor
politieke organisasies,
soos die AWB en Polstu, in .
die nabye toekoms ge-
finaliseer word. Hy voor-
sien egter geen probleme
oor die funksioneringsreg

- Zelda Nel - van dié organisasies nie,
DIE rooigetooide manne wat so skielik op die to- solank alles volgens die
neel verskyn het tydens karnaval was nie 'n inval voorskrifte van die Uni-
vanuit die ruimte nie. Nog minder was hulle 'n versiteit aangebied word.
onderafdeling van die KGB of die geheime werk- Tot tyd en wyl die beleid
span van Potchefstroom se gesondheidsinspek- neergelê word, beskik die
teur. Dit was maar net Villagers wat met hulle organisasies oor tydelike
splinternuwe oorpakke kom spog het. toestemming om op die

Alhoewel Villagers ....- ---1 kampus te funksioneer.
hulle die afgelope karna- ~::M::;:;!:t:::;;<}\?. ..' ....
val nie juis toegespits het
op die insameling van
punte nie, het hulle hulle
merk gemaak. Hierdie
vuurwarm uitrusting van
hulle was nou waarlik
aandagtrekkers. (... as 'n
mens modehuistaal in só 'n
geval mag gebruik).

Bert Sorgdrager hou nie
daarvan dat baie ander
koshuise dieselfde idee
het nie. Kan 'n mens dit
sien as oorspronklikheid
aan hulle kant dat Villa-
gers weer eens eerste met
'n puik idee vorendag ge-
kom het? Dit is darem nie
plagiaat wat gepleeg is nie
en dis 'n erkende feit dat
daar in die lewe diegene
moet wees wat lei en ander
wat volg.

Al die Villagersmanne is
dit eens dat die nuwe toe-
voeging tot hulle klerekas
baie gemaklik, prakties en
selfs vleiend is. Dit ver-
leen 'n arbeidsame gesig
wat hulle sommer baie
meer beholpe laat lyk.

Raadsmedalje is aan
Jan-Louis du Plooy toege-

ken.

sal later vanjaar plaas-
vind.

oerante wor

Bi nnekort
beleid oor
bewegi ngs

• "Wow! Look at me now ... " Villagersmanne is alte trots
op hulle vuurwarm nuwe voorkoms.

Villagers se nuwe
voorkoms blink

Fietse daagliks gesteel
DAAR word daagliks omtrent agt gevalle van fietse wat
gesteel is, by die sekuriteitsafdeling aangemeld. Die
probleem is egter dat heelwat van die gesteelde fietse
deur medestudente 'geleen' word, maar nooit terugge-
gee word nie en heel dikwels in die pandjieswinkel be-
land.

Die gebruik is dat fietse wat na 24hOOop die kampus
gevind word en nie gesluit word nie, deur die
sekuriteitswagte na die sekuriteitsafdeling geneem
word. Dit is dus duidelik dat die verwydering van sulke
fietse in belang van die eienaar gedoen word. Daar word
'n beroep op alle fletseienaars gedoen om hulle fietse
te it.

Kafeteriatye
verander

DIT is interessant om te let op die finansies wat ander universiteite se studentekoel
rante moontlik maak.

Ons kyk na 'n paar interessante feite in vergelyking met DIE WAPAD.

Die Wapad Irawa Die Heraut Die Perdeby
R12 000 R4 000 R6 000 R21 000
R5 000 R7 000 R2 400 R22 000
R6 000 R8 000 R6 000 geen

Uit SR-begroting
Uit advertensies
Studente

Totaal
Oplaag
Koste per oplaag

&23000
3500

R660,OO

R19000
3500

R1300,OO

R14400
250(;

RI100,OO

R43000
" 10000
RBOO,OO

DIE kafeteria het tot

dusver warm etes

verkoop tot 21hOO en

dan om 23hOO gesluit.

Vanaf 4 Maart sal

warm etes tot 22hOO

verskaf word. Die ka-

feteria sluit dan ook

;,;;;;:.;;;;;;;;.".;.;;:;:;;.;.;,;:;; .... ': ...... ..
DIE blankes in SA moet tydens die Algemene Ver-
kiesing ook die swartes se politieke aspirasies in ag
neem. Dit bied 'n volledige perspektief op die
nasionale belang van SA.

vir 'n party stem wat die
swartes gaan antagoniseer
nie.

Partye probeer stemme
deur beloftes wen. Piet sê
elke party moet volgens "y
handelinge en nie volgens
beloftes nie, ge-evalueer
word.

Geen party bied 'n vol-
maakte oplossing vir die
probleme van SA nie. Piet
het gesê elke student moet
stem, maar wel vir die
party wat optree in

Piet Fourie, nasionale
voorsitter van Polstu, het
tydens 'n vergadering met
die oog op die Algemene
Verkiesing, 'n paar riglyne
neergelê.

Hy het gesê die
apartheidsbeleid het ver-
oorsaak dat die ver-
skillende rassegroepe in
SA nie begrip vir mekaar

. se standpunte het nie. Die
blanke moet in belang van
alle rassegroepe stem.

Die studente moet wyer
lees, sodat hulle 'n breë .&~~~~~~~~iiiiiii
perspektief oor die SA· II
politiek kan kry.

Konfron tas le-pol itiek
word deur die kom-
munisme uitgebuit en
moet vermy word. Dit ont-
staan as gevolg van die
blanke se meerderwaar-
dige houding.

Daar moet samewerking
tussen die onderskeie
rassegroepe wees. Die
blankes moet daarom nic

Sport. Perfekte toestand.
1980 model. 26000 km.

R4900
AVB I!itgesluit

Skakel P. Jones
7744.

Finansiering kan gereël
wOrCI.

Uitsig- Deurloop
Tomstraat

Tel. 21112
VIR ...

• Rekena8rs: cssto en Sh8rp
• WitJ8sse .
• Skoonheidsmiddels
• Toiletware
• Geskenke, Geskenke en

nogmaals geskenke ...
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Oriëntering het
welenskapl·ke

fundering nodig

Bussie 13
Studenteraad

Dil lea,.. VUl fN1ewe .......
perktot 'n lUb".. .a. ••
• GOrde.

Over de Voor vorm
kampus op Puk

•

hande lelike dinge in Ca-
put se gange geskreeu is
deur sommige "Overde-
voerders."

Vinniger as wat mens
kan sê "mes", was die hele
Caput en ook 'n groep In-
woners van Hombré op die
toneel gewapen met be-
sems, rakette, krieketkol-
we, waterbomme en klip-
IJe, om sake so bietjie deur
te kyk. So byna-byna het
daar 'n baie lelike ding ge-
beur wat beslis nie op Puk
tuishoort nie. Navraag het
getoon dat die Caputters
gevoel het dat Overs hulle
oorwinning in Caput se ke-
le afdruk en dit het hulle
omgekrap.

Meneer oriëntering nie net vir die
ander koshuise se HK's
nie, maar ook vir die SR
baie probleme veroor-
saak. As daar byvoorbeeld
gesê word dat die drake en
dore moet blik in die as,
sal die "manne" van Overs
dit nie doen nie. So kan
daar nog talle voorvalle
opgenoem word.

'n Ander saak wat Over
de Voor so byna in die stof
laat byt het, het vir die so-
veelste keer na Karnaval
weer sy kop uitgesteek.
Nadat die wenners tydens
Karnaval bekend gemaak
is, het 'n hele klomp van
Overs se inwoners met hul-
le motors om Hombré en
Caput gery en al wat toeter
is gedruk. Wat die vonk by
die kruitvat gebring het.
was die feit dat daar aller-

Over de Voor is seker die
koshuis met die beste kos-
huisgees op die Puk. Tog is
dit 'n gees wat baie pro-
bleme veroorsaak en heel-
temal negatief inwerk op
die studentelewe.

Tradisies wat 'n lang pad
kom is vir die res van die
studente in die meeste ge-
valle 'n ergernis en dit
skep die meeste van die
tyd probleme. 'n Goeie
voorbeeld hier is die feit
dat Overs se eerstejaars
nie drake is nie, maar
"MANNE". Die enigste
persone wat gesag oor die
"manne van Overs" het, ts
die koshuis·HK. Buite die
koshuis luister die "man-
ne" vir niks en niemand
nie. Die saak het tydens

Meneer DIE WAPAD 27 Februarie
1981). Dieselfde argument
word ook aangevoer in
briewe aan dagblaaie deur
'n student in UPE en 'n
eerstejaar van RAU, albei.

. gedurende die afgelope
week. Hierdie argument is
opsigtelik vals: deelname
aan '0' rugbywedstryd of 'n
karnavalaksie is altyd
vrywillig, en dus op eie ri-
siko, terwyl deelname aan
oriënteringsaksies altyd
onvrywillig' geskied. Bloot
wat die regsaspek daarvan
betref, impliseer dit o.a.
dat 'n rugbyspeler of kar-
'navaldeelnemar in die al-
gemeen die risiko vir die
tipe beserings wat Inhe •.
rent aan die betrokke ak-
sie verbonde is, aanvaar:
terwyl sodanige aanvaar-
ding van risiko deur die
eerstejaar meesal uitge-
sluit word deur die feit dat
hy nie vrywillig deelneem
nie (selfs al neem hy deel
onder emosionele druk).
Hoewel daar dus in die al-
gemeen gesê kan word dat
niemand opsetlik aan die
besering deel gehad het
nie, is dit steeds waar dat
die verantwoordelikheid
vir die besering lê by die-
gene wat die aksie afge-
dwing het, hoe goed hulle
bedoelings ookal was. In-
dien ons dus oriëntert ng in
sy huidige vorm wil voort-
sit en afdwing, moet ons
ook alle verantwoordelik-
heid aanvaar vir die inhe-
rente fisiese en psigiese
gevare daarvan.

Dit bring my by die
tweede saak: die waarde
van oriëntering. Hoe op
aarde is dit moontlik dat
ons op 'n universiteit ('n
inrigting vir wetenskap en
navo~sing) die losse, enge-
definieerde en onbewese
bewerings van die oriën-
tering-voorstaanders kan
aanvaar dat:

• oriëntering met sy
vorme van fisiese en psi-
giese druk 'n "eenherds.
gees" onder eerstejaars
bevorder,
• hierdie beweerde
eenheidsgees vir stu-
dent en universiteit be-
vorderlik en nodig is,
• hierdie eenheidsgees
inderdaad op sy be.
weerde voordelige wyse
tot stand gebring word
deur die bestaande
oriënteringspraktyke,
• die beweerde voorde-
le van hierdie praktyke
gunstig opweeg teen die
nadele wat onmisken-
baar bestaan,
• die bestaande prak-
tyke, en selfs die teorie
-daaragter, versoenbaar
.is met die calvinistiese
siening van die mens en
die universiteit.
Waarom aanvaar ons

bloot hierdie verregaande
(en myns insiens onbe-
wysbare en ongegronde)
bewerings sonder om op
wetenskaplik verant-
woordelike wyse die situa-
sie te ontleed en ware
oriëntering op wetenskap-
lik gefundeerde gronde in
te voer? Ek meen dit is tyd
dat diegene wat met my
hieroor saamstem, hulle
stem laat hoor, sodat ons
iets aan die saak kan doen.
Kom ons stig 'n georgani-
seerde aksie teen die hui-
dige praktyk van orlënte-
ring, waardeur ons 'n
werklik wetenskaplike
ondersoek kan loods _
dalk kan ons 'n bydrae
maak om iets pOSitiefs uit
die huidige gemors te laat
ontstaan. Stuur julle name
en menings aan DIE
WAPAD, dat ons kan sien
of daar genoeg regden-
kendes is.

Groot was}ny verbasing
toe ek Dl'N"K WEER se
brief oor oriëntering lees
(Die Wapad 27 Februarie
1981); nie net omdat ek met
hom/haar saamstem nie,
maar ook omdat ekself 'n '
brief aan DIE WAPAD in
my laai het wat nog gepos
moet word, waarvan die
inhoud feitlik identies aan
dié van DINK WEER s'n is.
Daarom kan ek nou slegs
enkele aspekte van my
opinie niet instemming by
dié van DINK WEER voeg.

In die eerste plek wil ek
graag kommentaar lewer
op die argument wat dees-
dae algemeen gehoor
word; dat beserings soos
dié van George Gibbens op
enige plek kon gebeur het,
ook op die rugbyveld ofty-
dens karnaval (sien berig
oor 'n soortgelyke bese-
ring tydens karnaval in

Over de Voor sal moet
di nk hoe hu Ue die toekoms
gaan aanpak. Hulle sal
mooi moet dink of hulle
nie besig is om 'n kampus
op 'n kampus te bou nie.
Dit sal die PUkstudentf'
nie duld nie. Ons is een
huisgesin. Onthou Over de
Voor is op die PUk en nie
Puk op Over de Voor nie.

J.J. van der Walt

Karnaval het
talle foute

gebreke

Meneer,

Leë blikke, vuil borde, pa-
piertjies en aaklige vu ilta-
fels is diegesigwat'n mens
begroet as jy die kafeteria
binnestap.

Die kafeteria is juis ver-
onderstelom 'n gesellige
bymekaarkomplek te
wees. Dan voel dit darem
soos 'n vuishou tussen die
oë as jy in so 'n chaos moet
vasloop.

Beide die studente en
die personeel van die ka·
feteria moet in 'n mate ge-
blameer word. Dit is nogal
'n skande dat dit veren-
derstel Is om opgevoede
mense te wees wat van die
kafeteria gebruik maak,
Die swart personeel kan
ook 'n bietjie meer entoe-
siasme aan die dag lê met
die verwydering van leë
blikkies en gebruikte bor-
de. Die tafels behoort ook
gereeld skoon gevee te
word. Daar kan gepoog
word om veral met sritstye
soos van 10hOO tot na
etenstyd hierdie diens te
verskerp.

Dit is onaangenaam oJ;ll
kennis te neem van die
vleispasteie met sous el'
rooi koeldrank wat die an
der mens voor jou by die-
selfde tafel verorber het.

Die gebrek aan asbak-
kies op elke tafel, is 'n ver-
dere doring in die vlees.
Daar is wel hier en daar
groot staan-asbakkies en
hier en daar 'n paar ver-
dwaalde pierings. Dit is
egter heeltemal ontoerei-
kend.

Daar moet onthou word
dat die omgewingsfaktore
verantwoordelik is vir die
gees onder '0 groep mense.
Dlt bepaalook werksver-
moë en verhoudings met
ander mense. 'n Skoon,
netjiese kafeteria wat 'n
plesier is om te besoek,
kan soveel bydra tot 'n be·
ter gees onder die studen-
te.

Daar moet nooit uit die
oOC verloor word dat dit
nie net die studente la wat

die kafeteria gebruik nie,
maar ook die dosente en
besoekers van buite.
Daarom behoort daar 'r
daadwerklike poging aan-
gewend te word om die si-
tuasie te verbeter.

enIsabel Voordewind
(Brief verkort - Red)

Meneer,
daarvoor te blameer is,
wonder mens of dit nie
moontlik sal wees om per-
soneel permanent daar
aan te stel tydens Karna-
val om na die netheid om
te sien nie.

Die busdiens was nie
baiegeslaagd nie-ditsou
miskien geslaagd gewees
het as daar vooraf 'n ult-
gewerkte program aan die
studente uitgedeel is. 'n
Mens sou dan geweet het
hoe laat daar 'nbus van die
koshuise af vertrek.

Die opset van die bter-
tuin was geslaagd. Daar is
egter ruimte vir die uit-
breiding daarvan. Een van
die redes vir die geslaagd-
heid daarvan is omdat
niemand sy bier kon uit-
neem nie. Dit is egter on-
gelooflik dat die organisa-
sie so swak was dat die be-
kers reeds Vrydagaand nie
genoeg was nie en dat daar
vir langer as 'n uur op nu-
we bekers gewag is. Die
bekers was vroeg Sater-
dagaand reeds heeltemal
klaar.

Karnaval het te gou op
oriëntering gevolg en vir
deeglike voorbereiding vir
items S008 skopflets, waar
'n mate van tegniek vereis
word, was daar nie tyd nie.
Dit is ook jammer dat van
die items, soos die Kaap-
na-Rio wedvaart, uitgeval
het.

Die idee van 'n karna-
valplaas was baie geslaagd
en 'n mens hoop dat daar
in die toekoms daarop
voortgebou word.

Geluk aan
lellis·

In sy geheel gesien was
Karnaval '81 'n groet suk-
ses, maar tog was daar 'n
paar dingetjies watgekrap
het.

Daar was nie naastenby
genoeg vullisdromme op
die karnavalplaas nie. Dit
was frustrerend om na 'n
vullisdrom te soek en dan
uiteindelik een te kry wat
tot board ens toe vol is. Die
gevolg was dat die velde
besaai was met bierbot-
tels, bakkies en papiere.
Dit het 'n swak beeld ge-
skep.

Die kleedkamers was in
'n onnet toestand en bui-
ten dat die gebruikers

Meneer

Caput en Wag·ln-Bietjie
wil graag vir Over-de-
Voor en KarUen geluk-
wens met die wen van
die afgelope karnaval.
Onthou net: die Kat en
die Skilpad slaap nie.

A.J. van der Walt

Hope for new
.relaxed lookPeet. Venter

The elasticised waist
jeans may not be used in
reference to the men, al-
though they seem to feel
just as comfortable in
their new jeans as well as
in last year's pair, and the
year before. The first year
men students are sighing
with relief as they hang
their jackets back in their
cupboards after their
orientation period.

Soft coloured skirts and
lovely Indian-print dres-
ses also seem to be
favoured. Slip-on wedge
shoes as well as slip-ons
with a slight heel are
found to be ideal for class
wear.

The new relaxed look
may only be due to the
swing of the fashions in
general, however, there
are some of us that hope it
is bere to stay!

,DA. Léathern

Sir,Dankbaar
koffie

The international saying
that a student's uniform is
a pair of (old) jeans and a
T-shirt, is becoming true
on the Puk. A more casual
air is prevalent on tbe
campus and the students
in general look far more
comfortable. This seems a
far cry from the days when
it was compulsory for men
to wear jacket, collar and
tie and the women stock-
ings and closed shoes.

Altbough some female
students insist that they
feel comfortable in narrow
fitting pencil skirts, tight
fitting blouses and the
highest possible heels, it
seems bard to believe. The
new tendency on thePukis
to wear a comfortable pair
of baggy, elasticiaed-waiat
jeans with low casual
slip-OIlB,

•vir
Meneer die geestelike by die kar-

naval wil inbring? Wel,
vriende, dan is dit nodig
dat ons besefdat my chris-
tenskap en my gewone le-
we een-en-dieselfde is, As
Christus my Heer is, hoe
kan dit anders as om tot ui-
ting te kom in my ganse le-
we?

Dit is juis as ons in Hom
is en Hy in ons dat ons vry
is om dit wat Hy ons skenk,
te geniet. Dan is ons vry en
hoef ons nie onsself te be-
wys en deur sondebande
gebind te word nie.

Ek wil net baie dankie sê
aan die Studenteraad wat
verlof gegee het vir die op-
rigting van dte koffietent
tydens karnavalnaweek.
Daar i ongetwyfeld vele
wataaam met my dankbaar
is.

Behalwe dat dit 'n wel-
kome rusplekkie was vir
hulle wat deurnag lIewerk
het, was dit vir bale tot
seën gewees. Persoonlik
het ek daar veel geleer en
het dit vir my baie bete-
ken.

Klink dit vreemd aa ek B. Gnellewald (Mej.) lW8 Fourie
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M usiek tydens etes 
OM musiek in die eetsale te verskafis 
een van Radio Puk se groot doelstel
lings vir 1981. Bulle voel dat daar baie 
meer gedoen kan word om die doel
treffendheid van Radio Puk te ver
hoog. 

In 'n onderhoud wat Die Wapad met 
Lappies Labuschagne gevoer het, het hy 
gese dat Radio Puk beoog om hulle uit
sendings vanaf die studentesentru m deur 
te skakel na die verskillende eetsale op 
die kampus. 

Radio Puk beoog ook om die skakeling 
met verenigings en Rade te verbeter en 
hulle wil alle instansies op die Puk uit
nooi om van Radio Puk gebruik te maak as 
hulle 'n belangrike byeenkoms onder die 
aandag van die studente wil bring. 

Daar is 29 lede wat nuut aangestel is wat 

sal verseker dat Radio Puk se uitsaaityd 
verleng gaan word omdat daar nou baie 
meer omroepers is as in die verlede. 
Radio Puk gaan die SAUK besoek en in 
samewerking met Danie Erasmus van die 
SAUK gaan daar opleiding aan hulle ver
skaf word wat hulle professionaliteit sal 
verhoog. 

Op die oomblik is finansies 'n probleem 
by Radio Puk maar hulle is van plan om 
met behulp van borge 'n hele paar ver
beterings in hulle ateljee aan te bring. 
Hulle beoog ook om 'n Radio Puk T
hempie te laat druk. 

Volgens Lappies Labuschagne het 
Radio Puk 'n groot sukses gemaak van 
hulle uitsending tydens Karnaval en hy 
skryf dit toe aan dfe positiewe samewer
king van die Radio Puk-bestuur. 

BLAD~ 

atuurl iefhebbers 
na Sh Iara lu m ie 

DIE PU-Natuurlewe
vereniging hied aan alle 
natuurliefhebbers die 
geleentheid om op 'n ge
organiseerde wyse ui
ting te gee aan hul liefde 
vir die natuur. 

Woensdagaand, 25 Feb
ruarie bet ou en nu we lede 
langs die Mooirivier by die 
Fanie du Toit-Sportter
rein vergader. 

Daar is onder andere 
met groot entoesiasme 
vertel hoe die vereniging 
verlede jaar in die 
Krugerwildtuin gehelp het 
met 'n wildebeesuit
dunning. 

Sekere van die projekte 
wat aangepak word, ge
skied in samewerking met 
die Departement Natuur
bewaring. Studente ont
vang ook soms vergoeding 
vir sodanige projekte. Die 
Departement Nasionale 
Opvoeding subsidieer van 
die projekte. 

Die Vereniging vertoon 
ook 'n film oor die Puk in 
die dorpe wat hulle besoek 

en dra dus op die wyse die 
Puk se beeld na buite. 

Die ledegeld beloop R4. 
Die bestuur is: Onder

voorsitter, Sarel Cilliers; 
Sekretaresse, Ilse Bruwer; 
Penningmeester, Gideon 
Slabbert; Lid van die toere 
en aksies, Tommy 
Wakeford; Lid vir publi
kasies, Elizabeth Jordaan; 
Tweedej aa rsverteen woor
diger, Detlef Knoll. 

Die Jaarprogram: 
• 11 Maart: V t:rgadering. 
Gasspreker: mnr Glenn 
Haagner. Hy is 'n wereld
kenner van voels. 
• 1 April: Daguitstappie 
na De Wildt-Jagluiperd
teelplaas en Pretoria. 

• 29 April : Mnr Ilk, 'n 
Elektroniese Ingenieur 
demonstreer die elek
troniese nasporing van 
diere in die veld. 
• 6 Mei: Dr I Stigling ge
sels oor Galapagos
eilande. 
• 21 Mei~ Vergadering vir 
die Julie-toer. 
• · Julie-toer: 
Shlaralumie-wildreservaat 
• 5 Augustus: Toer
reunie en skyfievertoning. 
• 19 Augustus: Bestuurs
verkiesing. 

Daar word ook beplan 
om oor 'n langnaweek 'n 
kamp te hou. Die ver
eniging staan dus oop vir 
ALLE belangstellendes en 
nie net vir B.Sc-studente 
nie. 

Pok se eerste rugbyspanne 
·begin rugbyseisoen 

Belangstellendes in die maak. Die vereniging be-
Duitse taal en kultuur oog. om 'n s~ng~~ndel met 
kan deur middel van die D'-!itse hedJ1es be-

. . sk1kbaar te stel sodat daar 
~k se .Du1~se Vererug- ook saam gesing kan word. 
mg . b1er~1e belang- Die ledegeld beloop R3. 
stelhng stimuleer deur Dit is betaalbaar by Anita 

SATERDAG 7 Maart, 
speel die Puk se eerste 
rugbyspan en die lbbies 
hulle eerste wedstryd 
van die seisoen. Die 

wedstryd word teen 
Ammosol van die 
Mancor-myngroep op 
Postmasburg gespeel. 

Sportregistrasie 
(vervolg van p 8 

stel wat die saak sal ondersoek. Die komitee bestaan uit 
die sportraadvoorsitter, Danie Malari; voorsittervan die 
Sportbeheerraad, prof Claassen en twee and er lede van 
die beheerraad, prof Putter en prof van der Schyff. 

Hulle taak sal wees om die huidige stelsel meer vaart
belyn te maak. Die onnodige paspoortfoto's en ander 
rompslomp moet uitgeskakel word. Daar moet ook be
hoorlike kontrole oor die stelsel uitgeoefen word Met 
die huidige stelsel kan daar goeie kontrole oor die bin
nemuurse sportsoorte wees, maar daar bestaan egter 
min kontrole oor die buitemuurse spo{tsoorte. 

Ons sportregistrasie is besig met ewolusie en volgende 
jaar sal daar moontlik 'n ander stelsel wees. Omdat ons 
Universiteit sy eie karakter het, kan daar nie van enige 
ander universiteit se stelsel gebruik gemaak word nie. 
Daar moet 'n stelsel on twerp word wat by die Puk pas. Dit 
sal die taak van die komitee wees om so 'n stelsel te 
ontwerp. Die huidige stelsel moet verfyn en afgerond 
word, het prof Claassen gese. 

Motorkursus vir d~mes 
'n Motoronderhouds
kursus vir dames word 
na die herfsvakansie op 
die Puk beplan. Onder
werpe wat behandel sal 
word is onder andere 
hoe 'n motor werk, hoe 'n 
battery werk, wielom-, ..... 

'n Aktueel-kamp vir 
tweedejaars word die na
week van 20 tot 22 Maart by 
Nebu aan die Vaalrivier 
gehou. Die skietlys vir die 
kamp open Dinsdag 10 
Maart by die SS. Die 
kampprogramme sal daar 
uitgedeel word en die R5 
kampgeld moet dan inbe
taal word. 

ruiling ensovoorts. Dit 
sal ook gedemonstreer 
word op 'n proefmotor. 

Die kursus sal bestaan 
uit sowat tien Jesse, wat 
saans tydens sleeptyd 
aangebied word. Daar sal 
waarskynlikgeen onkostes 
aan verbonde wees nie . 
Alle dames is baie wel
kom. 

Volgens Wim Vergeer, 
SSR-Iid vir Studentediens 
en Weerbaarheid, word 
daar nog met die 
maatskappy wat die kur
sus gaan aanbied onder
handel. Dames word ver
soek om plakkate dop te 
hou vir verdere be
sonderhede. 

Omtrent dertien van 
Ammosol se spelers speel 
vir Griekwaland-Wes en 
elf van die Puk se spelers 
het al Wes-Transvaal ver
teenwoordig. Twee van die 
spelers het Wes-Trans
vaalse ondertwintigspan 
gespeel en een speler, 
Sarel Loots, het vir 
N oord-Transvaal onder
vyf-en-twintig gespeel. 

Andre Markgraaff suk
kel met 'n ligte besering 
wat hy tydens die proewe 
opgedoen het en sal nie 
speel nie. Daar is 'n goeie 
kans dat Markgraaffgekies 
sal word vir die Spring
bokspan wat later vanjaar 
na Nieu-Seeland toer. 
Baie word van die Puk
span verwag en hulle sal 
die Puk se naam moet hoog 
hou tydens die twee jaar
likse Intervarsities. Die 
wedstryd is dus 'n goeie 
oefenlopie. 

Die Puk se eerste span 
het 'n nuwe kaptein, Nie 
Nortje, wat Andre Mark
graaff se plek volstaan. 
Nortje is 'n gereelde Puk
en Wes-Transvaalspeler. 

• Nie N ortje is aangewys as 
Puk-rugbykaptein in die 

wedstryd teen Ammosol. 

Die onde1kaptein is Cobus. 
van Wyk. 

Belangrike wedstryde 
wat binnekort gaan plaas
vind is onder andere op 14 
Maart waar twee Puk
spanne in 'n rugbydag op 
Louis Trichardt gaan 
sp.eel. Die Taurus-vyftien
tal sal daar in aksie wees. 
Dit is ' n uitnodigingspan 
wat uit spelers van 
Drakenstein bestaan. Die 
Wes-Transvaalse proewe 
vind 11 en 14 Maart plaas. 
Die lbbies sal 21 Maart in 
'n hoofvoorwedstryd teen 
die Fezelas van Tukkies 
speel op Loftus Versveld. 
'n Suid-Amerikaanse span 
sal in die hoofwedstryd 
teen Tukkies speel. Op 25 
Maart sal die Puk self teen 

meer te boor, te sien en Erasmus in Wag-'n-Bietjie. 
ook aktief deel te he aan Die bestuur is soos volg: 
die Duitse taal en kul- Voorsitster: Anne 
tuur. Mosehuus, en Sek-

Dinsdagaand, 24 Feb- retaresse: Anita Erasmus. 
ruarie, het studente, Die vereniging sal voor-
dbsente en lede van die lopig op die volgende da-
Suid-Afri kaanse Duitse turns vergader: 8 Maart, 23 
Kultuurvereniging A ril Junie 24 Au stus. 
mekaar se belangstelling 
gedeel toe daar na San et's 
tradisionele Duitse 
musiek geluister is. Daar 
is o~k gekyk n.a 'n filmver- Health Shop 
tonmg oor Du1tsland en sy . 
mense. Vir die baie gesels • Gesondhe1dsvoedsel1 
- in Duits en Afrikaans - everslanking1mH1iene 
was daar heerlike koel- • Natuurlike akoon~e1dl-
drank om die kele weer nat m1ddel• 

te maak. • Oiee·v • "ldHlt 
Studente wat Duits . · 

neem het die geleentheid • Hom.:oSMt••H middela 
om· op 'n informele wyse Ma~ .. ~ 42 
met hul dosente kennis te Telefoon 5444 

die Suid-Amerikaanse I 1 
span, die Cordoba, op 
Olienpark speel. Die kos
huisliga begin op 28 Maart. 

Die Pukspan teen Am
mosol is: 
Wessel van der Merwe, 
Louwtjie van der Walt, Zil
len Roos, Herman 
Kleynhans, Cassie Basson, 
Cobus van Wyk (onder
kaptein), George 
Moorcroft/ Tjoppie Petz, 
Nie Nortje (kaptein), 
Anton Fick, Quinton 
Campbell, Barend Kirs
ten, Eben Smit, Sarel 
Loots, Gert Smal en Piet 
Conchar. 

Vir die Ibbies speel Wil
lie van der Schyff, Nico 
Moodie, Andries van Dyk/ 
Fanie Coetzee, lg de Jager, 
Andre Oelofsen, Jacques 
du Plessis, Johan Ungerer/ 
Frikkie Swart, Lindert 
Hanekom, Grappies 
Smith/ Johan Groenewald, 
August Puke/ Marius Vil
joen, Jan Henning, Wikus 
Myburgh, Cassie Coetzee, 
Theuns Botha en Casper 
Troskie. 

tU~SB · 
VM dlt kop WO! dolls 

Korn ons stet jou voor aan 
'n nuwe dimensie in haar
golwing: lJNl·PERM met 
pH-balansl Dit lyk nes na-

tuurlike krullel IP 
Geen kroes-en- · ·, . 
knoop bossiekop e. , . 
nie I Nog goeie . 0 

' 

nuus van Guys & 
Dolls is lae, lae pryse net 
vir studentel Wees 'n IN
dingl Bly voor met die 
jongste haarmodesl Altyd 
tot u vriendelike diensl 
Die uwe, 

GUYS & DOLLS, Tomstr. 82, tel . 8071. 
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Groot .opvvinding 
. . 

by atletiek; 
Pukke tvveede 

• Isobel Campher het die 100 m-hekkies vir dames gewen in 13,75, tydens die atletiekinter

varsity tussen RAU, Pukke en Kovsies. 

Danie Malan nuwe 
Sportvoorsitter 

GEDURENDE die eer
ste Studentesportraads
vergadering op 16 Fe
bruarie, is Danie Malan 
van Overs as voorsitter 
gekies in die plek van 
Eugene du Plessis wat 
bedank bet. 

Danie is 'n kranige 
sportman wat op skool 
Wes-Transvaalse kleure 
verwerf bet vir landloop. 

Buiten sy liefde vir atle
tiek, stel by ook baie be
lang in trapkar wedrenne, 
'n sportsoort waaraan Da
nie nou baie aandag gaan 
bestee. 

Op kosbuisvlak poog 
Danie nuwe dinge, by
voorbeeld waar daar 
voorbeen net drie kate
goriee was, nl A,B, en C, sal 
dit nou aangevul word 
deur 'n "D-kategorie wat 
sportsoorte sal behels wat 
nie in die koshuisligas in
gesluit is nie, met antler 
woorde sportsoorte waar
aan Pukstudente ekstern 
deelneem. 

Waar koshuise voorheen 
punte verwerfhet vir pres
tasie, sal daar nou ook vir 
die aantal Puksportdeel
nemers punte toegeken 
word. Daarmee word ge
poog om meer aandag te 
bestee aan die Pukspanne 
en om deelna_me daaraan 
te vergroot. 

Die sportorganisasie as 
geheel word ook bersien 
en opgeknap. By elke ver
gadering sal daar skrifte
like verslae ingelewer 

word. Verslae sal daar kan 
beskikbaar wees vir enige 
iemand wat iets wil ver
neem. Hulle beoog ook om 
'n sportkalender op te stel 
waarin al die sportsoorte 
met hulle verskillende da
tums van wedstryde opge
teken sal word, vir kennis
name aan die Pukmassa. 

Die sportraadsverga
derings sal gereel word in 
oorleg met die bestuurs
lede. Koshuisverga
derings sal elke tweede 
Maandagaand plaasvind. 

::\.... ~ 

Danie Malan is gekies as 
nuwe sportraadvoorsitter 

Sportstelsel 
aangepas 

BAIE bespiegelinge oor die nuwe sportregistrasie 
is in omloop op die kampus. In die verle«!e was daar 
ontevredenheid oor die groot bedrae wat studente 
moes spandeer indien by aan meer as een sportsoort 
deelgeneem bet. 

Verlede jaar bet die Sportraad 'n opname onder die 
studente gemaak om te bepaal of hulle tevrede was met 
die ou stelsel. Daar was ook melding gemaak van 'n nu we 
stelsel waar 'n algemene sportregistrasie ingestel sou 
word. Die meerderheid studente wat ondervra is, was 
ten gunste van so 'n nu we stelsel. Die nu we stelsel is toe 
aan die begin van die jaar ingestel. Die huidige sportre
gistrasie is vrywilliglik en studente hoef nie 'n sport
kaart te besit nie. Al die geld van die sportregistrasie 
word vir sport geb_ruik. Dertig tot veertig persent word 
in 'n ontwikkelingsfonds vir sport bele. 

Ander universiteite is genader en daar is na hulle 
sportregistrasie gekyk. Die meeste universiteite volg 'n 
stelsel waar die sportregistrasie deel is van die alge
mene registrasie en klasgelde. Tukkies bet vanjaar die 
stelsel ingestel. 

Prof Claassen het gese dat die sportregistrasie in 'n 
oorgangstadium is en nog lomp is. In 'n vergadering van 
die Sportbebeerraad is daar besluit om 'n komitee aan te 

(vervolg .op p 7) 

•; ..... ·. 

DIE atletiekintervarsity 
tussen RAU, Pukke en 
Kovsies bet verlede na
week vir opwindende at
letiek gesorg. Goeie 
prestasies is gelewer, 
hoewel daar geen nuwe 
rekords opgestel is nie. 
Die byeenkoms is deur 
Kovsies gewen met 143 
puote. Die ·Pukke was 
tweede met 130 en RAU 
derde met 121 punte. 

In die verspring vir 
mans, bet die Springbok 
van RAU, Johan van der 
Merwe, met 'n goeie 
sprong van 7,78 m gewen. 
Cilliers Botha van di'e.Puk 
was vierde met 'n sprong 
van 6,84 m. 

Die nuweling in die Puk
geledere, Gerhard Gibson, 
bet weer eens 'n ·goeie ver
toning gelewer ·deur die 
400 m-hekkies te wen in 'n 
tyd van 52,1 s. Tommie 
Ferreira (ookvan die Puk), 
was tweede met 'n tyd van 
53,2 s. 

In die 100 m vir dames 
was• die Springbok van 
Ko-vsies, Sandra Weyers, 
in aksie en bet in 'n goeie 
tyd van 11, 7 s gewen. Isobel 
Campher van die Puk was 
derde met 'n tyd van 12,3 s. 
Isobel het die 100 m" 
hekkies vir dames gewen. 

Binnemuurse 
hokk.ie: 

OP Vrydagaand 27 1''e
bruarie is die volgende 
wedstryde afgehandel: 
Overs wen Klooliter 3-1, 
Personeel wen Hombre 
5-1; Amajuba wen Dawie 
Dup 2-1; Villagers wen 
Capui 9-1 en Drakenstein 
verloor punte teen Per
soneel omdat hulle nie op
ged a ag het nie. Op 13 
Maart kom die spanne van 

' RAU en die Puk teen me
kaar te staan. 

e SKIETKLUB 

Die Puk-praktiese skiet
kl u b se oefeninge vind 
plaas op Woensdagmiddae 
om 16b30 en Saterdae ·om 
7h00. Persone wat belang
stel word versoek om op 
bogenoemde tyd by die 
skaakbord langs die amfi 
bymekaar te kom, waar
vandaan hulle dan na die 

. skietbane sal vertrek. 
Die studente wat nog nie 

by die klub geregistreer 
bet nie, moet by mnr Dirk 
de Vos gaan registreer. 
Hulle moet hul sportkaar
te en 'n paspoortfoto 
saambring, plus Rl regis
trasiegeld. 

Navrae kan skriftelik . 

Haar tyd in die nommer 
was 13,7 s. 

Die Puk se sterkman, 
Piet Goosen, bet 'n wenaf
stand van 54,98 m in die 
skyfwerp behaal en bet 
ook 'n vierde plek in die 
hamergooi behaal met 'n 
afstand van 37 ,68 m. H du 
Toit van die Puk was vyfde 
met 'n afstand van•28,22 m. 

Die 400 m vir dames bet 
bekende name getrek. 
Sandra Weyers bet gewen 
met 'n tyd van 54,4 s . 
Lynette · Meintjies was 
tweede met 54,9 s en 
Leonie Smit en Petro Fou
rie van die Puk was onder
skeidelik derde en vierde 
met tye van 56,2 s en 57 ,0 s. 

Groot opwinding is in 
die 200 m vir mans veroor
saak. Die Puk-eerstejaar, 
Ludwig Myburg, het met 'n 
mooi tyd van 21,4 s gewen 
en Gerald Grey, ook van 
die Puk, was tweede met 
dieselfde tyd. 

Nanda Barnard van die 
Puk, bet die hoogspring vir 
dames met 'n hoogte van 
1,61 m gewen. C van· der 
Vyfer en M Jordaan ook 
van die Puk was vierde en 
vyfde met 1,4 hoogtes van 
1,60 m en 1,55 m. 

Die middelafstande is 
deur die Kovsies oorheers 
en hulle bet baie punte 
verdien in die items. 

gedoen word deur dit in 
bussie 143 by die Studen
tesentrum te pos. 

WATERPOLO 

Daar word elke aand om 
19b30 in die Puk-swembad 

· waterpolo geoefen. Aile 
belangstellendes word 
gevra om te kom oefen. Die 
organiseerder is Arthur 
Olivier en by behartig ook 
die afrigting van die wa
terpolo. 

Waterpolo-oefening 
vind ook Woensdae op 
Klerksdorp plaas, waar 
hulle saam met die Wes
Transvaalspan oefen. 

e KRIEKET 

Die Puk se eerste krie
ketspan bet Saterdag 28 
Februarie op die Fanie du 
Toit se A-velde goed af'ge
sit in hulle wedstryd teen 
Vaal Reefs, die voorlopers 
in die liga. 

Nadat Paul van Heer
den, nuwe kaptein van die 
Pukke, die loot gewen bet . 
en besluit bet om eerste te 
kolf, was die Pukke vroeg 
in die moeilikheid met die 
eerste paaltjie plat op 
twee lopies. Daarna bet 
Alfons Meyer en Francois 
van Heerden pragtig vas
geskop en 'n vennootskap 
van 117 lopies in 126 mi-

Sarina Cronje bet die 1 500 
meter-gewen bet 'n tyd van 
4 min 22,3 s. Bambie Hei
berg en C Swart was twee
de en derde. Johnny Mul
ler en Francois Annen· 
dale van Kovsies het eer· 
ste en tweede plekke in die 
5 000 m vir mans ingeneem 
met tye van 14 min 48,4 en 
14 min 48,4 sen T Briel van 
die Puk was derde met 'n 
tyd van 15 min 27,9 s. Die 
15 000 m stap is deur S Va 
lentine gewen en Christo 
Swartz van die Puk was 
tweede in 'n tyd van 22 min 
47,9 s. 

Susan Lion-Cachet, 'n 
PukJhet die spiesgooi ge
wen en die vierde plek is 
ook deur 'n Puk beklee. 
Die gewigstoot vir dames 
is gewen deur N van 
Schalkwyk van Kovsies; E, 
Grissel van Kovsies was 
tweede en Thea Potgieter 
en mnr M Liebenberg al· 
bei van die Puk was derde 
en vi erde met afstande van 
11,67 m en 11,51 m. 

Die 800 meter vir mans is 
deut R de Swart van RAU 
gewen-met 'n tyd van 1,50,l! 
s. Stefan Greyling van dia 
Puk was vierde met 'n tyd 
van 1,50,8 s. In die aflos het 
die Puk dames 'n .derde 
plek behaal en die mans 
wat eerste was, is onge
lukkig gediskwalifiseer. 

nute aangeteken. Van 
Heerden bet 72 lopies en 
Meyer 63 lopies bebaal. 

Die Pukke se middel· 
kolwers kon egter nie 
hierop voortbou nie en die! 
beurt is uiteindelik gesluit 
verklaar op 202 lopies vir 
die verlies van 7 paaltjies. 
Met uitskeityd het Vaal 
Reefs geantwoord met 52 
lo pies vir twee paaltjies na 
16 boulbeurte. Die paal· 
tjies is geneem deur Fran
cois van Heerden met 'n 
ontleding van 8-0-26-2. Die 
wedstryd word Saterdag, "I 
Maart voortgesit. 

KOSHUISKRIEKI 

In 'n wedstryd tussen 
Overs en Villagers, bet 
Villagers die wedstryd 
gewen. In hulle eerste 
beurt bet Overs 78 lopies 
aangeteken en Villagers 
het geantwoord met 10~ 
lopies. Overs het 72 lopies 
in hulle tweede beurt aan
geteken, waarna Villagers 
net 45 lopies gekort het om 
te wen. Hulle het 44 lopies 
aangeteken en Overs hel 
toe die veld verlaat. ViJ. 
lagers het sewentien puru 
te verdien en Overs nege, 

Die puntesta11Ci na cf{· 
loop van Saterdag se wed· 
stryde is: Villagers 42 
Overs 35, Hombre 33. 
Dawie Dup 20, Amajuba et 
Klooster 8 punte elk el 
Caput 6. 




