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Rugby 
DIE Puk se eerste rug
byspan speel Woensdag 
25 Maart teen 'n Argen
tynse span. Die 
Cordoba's bet onlangs 
in Suid-Afrika aange
kom en sal hulle eerste 
wedstryd teen die Puk 
speel. Die span is nie 
dieselfde span as die 
Los Toros nie. 

Die eerste wedstryd 
begin om 18h30 tussen 
die Puk onder-twintig 
A-span en Vaalrivier 
Puk se tweede span. 
Daarna speel die lb bi es 
teen Vaalrivier Pukke 
om 19h45. Die toe
gangsgeld is R2. Daar 
sal tussen 18h39 en 
19h30 busvervoer na 
Olienpark verskaf 
word. Dit vertrek vanaf 
Oosterhof en die Sen· 
trale eetsaal. 

Pik Botha 
MNR Pik Botha, Minis
ter van Buitelandse 
Sake en van Inligting, 
kom op Donderdag 26 
Maart op die Puk praat. 
Die toespraak word ge
hou met die oog op die 
komende verkiesing. 

Daar word verwag dat 
mnr Botha eers die 
prinsipiele beginsels 
van die N asionale Party 
sal uiteensit, waarna by 
aandag aan die party se 
opponente sal gee. Na 
die toespraak sal daar 
geleentheid vir vrae en 
bespreking wees. 

Die vergadering sal 
in die J Chris Coetzee
gebou in kamer 300 ge
hou word. Dit sal die 
vorm van 'rr openbare 
vergadering aanneem 
en lede van die publiek 
is welkom om dit by te 
WOOD. 

Die vergadering word 
deur die NP-Studente
tak in samewerking met 
min. Louis le Grange, 
LV vir Potchefstroom, 
gereel. Volgens die 
voorsitter, mnr Werner 
Eksteen, word meer as 
500 m~nse verwag. 

Bertg deur C de IDerlt van Die 
Wapad, PU vlr CHO. 

Binne 
• Asbek, die amptelike 
mondstuk van die ASB, 
verskyn vandeesweek op 
bladsy 3. 

Studente vra: 

Karnavalkomitee· moet 
anders verk~es Word 

-Z~ldaNel-

DIE Pukke ·hou nie van die manier waarop hulle 
Karnavalkomitee saamgestel word nie. Dit is maar 
een van die besware wat duidelik blyk uit die vrae
lys wat aan studente voorgele is na afloop van 1981 
se karnaval. 

Op die vraag: "Is die sa
mestelling van die Karna
valkomitee bevredigend?" 
het 38,2 % van die studente 
"ja" geantwoord en 61,8 % 
het hulself negatief daar
oor uitgespreek. Dit is op
vallend dat dit die rneer 
senior studente is wat die 
meeste gekant is teen die 
huidige samestelling. 

Over de Voor ·. 

Danie du Plessis, die 
man wat die skakel- en re
klamewerk van 1981 se 
komitee behartig bet, bet 
homself uitgespreek oor 
die aanname dat die groot
ste gedeelte van karnaval
komitee uit Over de Voor 
kom. Baie studente bet die 
vraag beantwoord terwyl 
hulle onder 'n wanindruk 
verkeer bet. 

Van die ongeveer veer
tig lede kom·slegs sewe uit 
Over de Voor. Danie se dat 
die mense wat op die komi
tee dien, suiwer op me
riete aangestel word. Die 
geweeklaag spruit waar
skynlik uit die feit dat so
wel die voorsitter as die 
ondervoorsitter Overs
manne is. 'n Aanbeveling 
wat neer kom op meer de
mokrasie by die verkiesing 
van die komitee en veral 
die voorsitter is na aan
leiding van die vraelys 
gemaak. Tans le die taak 
grootliks by die ou komitee 
in samewerking met die 
SSR. 

Samewerking 

'n Verdere ontevreden
heid bet uit die vraelys ge
blyk. Die samewerking 
tussen die karnavalkomi
tee en die verskeie kos
huise was nie altyd na 
wense nie. Elke koshuis 
het 'n karnavalverteen
woordiger gehad en dit het 
grootliks van horn of haar 
afgehang hoe goed die 
skakeling was. Hierdie 
stelsel laai 'n groot ver
antwoordelikheid op een 
persoon 

Die res van die klagtes 
bet meestal betrekking op 
die karnavalaksies. 
Mense kla dat dit nie goed 
J:(eo~aniseer was nie, dat 
dit nie altyd op die be
plande tye plaasgevind bet 
nie en dat daar dikwels 
ondu1C1e11kheid was oor 
die plek waar die aksie sou 
plaasvind. Die meerder
hei-d dink nie dat karnaval 
'n verlenging van orien
tering was nie, alhoewel 10 
% van die eerstejaars tog 
so voel. 

Plaas 

Die groot vraag is na
tuurlik wat die mense van 
die hele "plaas-idee" dink. 
Dit mag 'n verrassing wees 
vir die doemprofete onder 
ons: 81,9 P van die stu
dente dink dat 'n 
karnavalplaas wel sukses
vol kan wees, en 18,1% 
stt-an heeltemal negatief 
teenoor die idee. 

• MotOTS sander parlteerskyfies word deur Seku.riteitsdienste vasgesluit as die eienaars na 
drie boetes nog nie gerea.geer het nie. Hier is die apparaat waarmee dit gedoen word, duidelik 

sigbaar. 

Bantoetale kry 
swart assistente 

- - Verna Geyser -
OM 'n Bantoetaal in sy geskrewe vorm te leer, is nie altyd maklik nie, maardie 
aanleer van die korrekte uitspraak is van veel groter belang. Hierdie feit is al 'n 
geruime tyd deur die Departement Bantoetale ge'identifiseer. maar weens ver
skeie faktore was dit nie moontlik om moedertaalassistente aan te stel nie. In die 
huidige akademiesejaar is dit wel toegestaan. Mnr Jacob Mashao (Noord-Sotho) 
en mnr Jeremia Pitso (Tswana) is aangestel om studente en dosente behulpsaam 
te wees. 

Mnr G A Landsberg, do
sent in N oord-Sotho, bet as 
sy vernaamste beweeg
rede aangevoer dat die do
sente weens hul aantal pe
riodes daarvan weerhou 
word om aan elke student 
meer as vyf minute per 

week individuele aandag 
te skenk. Die taalassisten
te se belangrikste funksie 
is om die studente met in
dividuele aandag in voor
geskrewe literatuur en 
praktiese taalvaardigheid 
byte staan. 

Polstu wil probleme 
tussen rasse oplos 

Oorspronklik is drie 
taalassistente aangevra 
vir Tswana. Noord-Sotho 
en Zoeloe. Om finansiele 
redes kon net twee mense 
aangestel word. 

Dienste 

hier in Tlokwe Sekondere 
Skool behaal. Sy primere 
onderwysdiploma het hy 
aan die Kilnerton-kollege 
in Pretoria verwerf. Na 'n 
onderwysloopbaan van 'n 
aantal jare het hy in 1966 
in die Ferdinand Postma
bi bli otee k begin werk . 
Hier het hy reeds begin om 
verskeie mense te help 
met Tswana-vertalings. 
Hierdie mense het horn 
dan ook aanbe,·eel toe die 
pos aan die Universiteit 
geadverteer is. 

MNR Pieter Horn van die Morele Her
bewapeningsbeweging bet Woensdag 

I • 11 Maart 'n film, "A man for all peo-
ple" aan Polstu-lede vertoon. 

ka se probleme moet vind. Hy het die 
blankes se pogings tot verandering in die 
buiteland geprys. 

Tesame met hul pligte as 
assistente sal hulle ook 'n 
belangrike diens lewer 
aan buite-instansies. 
Bandopnames met die 
korrekte uitspraak gaan 
gemaak word en sal aan 
skole, studente, maat
skappye en ander belang
stellendes beskikbaar ge
stel kan word. Daar word 
ook gewerk aan 'n woorde
skatregister wat later in 'n 
woordeboek herskep kan 
word. 

Mnr Jacob Abueng Ma
shao is in Roodepoort ge
bore en het sy kennls van 
Noord-Sotho in Pieters
burg opgebou waar hy aan 
die Pax-opleidingskool sy 
hoerskooljare deu rge
bring het. Hy het tydelik 
onderwys gegee aan Tlok
we Hoerskool , Potchef
stroom voordat hy die pos 
aan die Puk aanvaar het. 

Nuuswenke 
Algemene Nuus: Petro 
Malan, Wag-'n-Bietjie, 
Tel 4278. 
Koshuis/Sosiaal: Zelda 
Nel , Wag-'n-Bietjie, Tel 
4278. 
Sport: Griet Grabe , 
Kuns: Johan Myburg, 
Tel 6668. 

Saktyd , 
Maandag 13h00 

""=, rd"' 

Die film bet gehandel oor die lewe en 
werk van wyle dr William Nkomo, 'n swart 
mediese dokter van Pretoria. Hy was die 
stigter van die ANC Youth League. 

Dr Nkomo was die eerste swart student 
aan die mediese skool by Wits en was in 
die tyd betrokke by die ANC. Hy het ge
wapende geweld bepleit om die posisie 
van die Swartman te verbeter. 

Vier Tuks-studente het horn genooi na 
die Morele Herbewapeningsbeweging in 
Lusaka in 1953. Hy bet besef dat blank en 
nie-blank saam oplossings vir Suid-Afri-

Invloed 
Dr Nkomo het 'n geweldige invloed on

der die swartmense in Suid Afrika en 
veral Atteridgeville naby Pretoria uitge
oefen. 

Uit 'n bespreking oor die film het dit 
geblyk dat die verskeie bevolkingsgroepe 
in Suid-Afrika mekaar wantrou. Volgens 
Paul Smit, 'n lid van Polstu, wil hulle die 
verskillende rasse in Suid-Afrika nader 
aan mekaar bring en die probleme so 
probeer oplos. 

(Berlg deur P Malan van Die Wapad, PU vlr CHO, Pol
cllelstroom) 

Mnr Jeremia Motsamai 
Pitso is in Potchefstroom 
gebore en het sy matriek 

(' 

\ 

Die studente voel dat 
hulle werklik baat vind by 
die dienste van die moe. 
dertaalassistente . Mnr 
Mashao en mnr Pitso seal
bei dat hulle baie gelukkig 
is en besonder goed ont
vang word deur studente 
sowel as dosente . 
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·Jong Kennedy se 
spel betower 

NIGEL Kennedy (viool) 
en Peter Pettinger (kla
vier). Program: Vyf Me
lodiee,"Opus 34A (Proko
fi eO; Sona-te in F
majeur, Opus 24, Lente 
(Beethoven); Tzigane 
(ravel); Sonate of Duo in 
A-majeur, Opus 162 
(Schubert); Sonate No 3 
in C-mineur, Opus 45 
(Grieg). In die Konser
vatoriumsaal, Potchef
stroom. 

- Thys Odendaal -

wenheid en, boweal, 'n 
diepe insig en musikali
teit. Hy b.et in hierdie werk 
na die siel , die essensie 
gesoek. Hierby sluit 'n 
mens Pettinger onvoor
waardelik in. 

Dit is moeilik om te glo 
dat hierdie twee kunste
naars by net enkele ge
leenthede voorheen 
saamgespeel het. Die rap
port tussen hulle was eg, 
oorwoe en bet 'n stempel 
van absolute meelewing 
gedra. Die inherente ver
wesenliking van die 
buite-bewegings . bet in

soms volbloed-driftig, en 
'n mens kan voorsien dat 'n 
mindere violis hierdie 
skryfwyse onoordeelkun
dig kan uitbuit. Nie Ken
nedy nie. As voorbeeld kan 
'n mens die slampamper
karakter van. die Andan
tino noem , teenoor die 
soms byna verwoestende 
viool-party in die Allegro 
v1v1ca . Hier kan 'n 
mens ook nie nalaat om die 
skitterende spel van Pet
tinger in die Andantino te 
noem nie: die temas, dan 
sterk belig en andersins 
begeleidend v,an aard, het 

tussen klavier en viool ge
dartel. 

Grieg se Vioolsonate No. 
3 is sekerlik van die kom
ponis se beste en aan
grypendste werke. Die be
geleidende party is plek
pl ek 'n delikate Grieg, 
maar hierdie sonate is 
hoofsaaklik .' 11 newiger 
Grieg, in komposisionele 
konstruksie en emo
sionele krag. Kennedy het 
hierdie werk eenvoudig 
briljant uitgevoer: 'n 
toonbeeld van absolute 
konsentrasie, in al die wis
selende fasette, en met 
opwinding wat grens aan 
verhewe musisering. (Uit 
Beeld 11-03-81). 
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Hoewel die program
aantekeninge dit anders 
wou he, het Nigel Kennedy 
en Peter Pettinger wyslik 
besluit om Prokoflefse Vyf 
Melodiee as openingswerk 
te kies, voor Beethoven se 
Lente-sonate. Miskien het 
hulle ook gereken dat, 
veral wat die inhoudelike 
van die werk betref, ' n 
mens nie jou gehoor on
middellik met Beethoven, 
binne die raamwerk van 
hierdie soort program 
moet bemoei nie. 

derdaad die musikale be- --------------------------. • Nigel Kennedy 

g 
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0 

v 
rusting van die bekoorlike 
Adagio molto espressivo 
beklemtoon. Miskien sou 
die Rondo met 'n effens 

e Resensie .1 • 

Ieder geval, die Proko
fief-melodiee bet hierdie 
jong Kennedy-knaap 
sommer met die wegval as 
'ti uiters begaafde violis 
voorgestel: en dit terwyl 'n 
mens die gevoel gekry bet, 
uit daardie romerige ge
leende Guadagnini van 
horn, dat by veral aange
trokke is tot die roman
tiese vioolliteratuur. 
Eienskappe van sy spel 
wat later soveel vreugde 
sou verskaf, was in voort
durende mate in die Pro
kofief reeds aanwesig. 

vinniger inset die totale 
opwinding van die soante 
vervolmaak bet. 

Na die Beethoven was 
Kennedy deeglik in sy 
element met Ravel se Tzi
gane, 'n werk wat 'n jong 
violis van hierdie formaat 
al te handig kan inspan om 
sy gehoor met tegniese 
toorkuns te oorrompel. 
Selfs bier, veral in die lang 
solo-inleiding met sy si
geuner-stemming, het 
Kennedy homs~lf open
baar as 'n kunstenaar wat 
verby die blote oppen·lak
kigheid van vertoorikuns 
peil. Dalk is die vergely
king vergesog, maar in die.i 
slotgedeeltes van die Tzi
gane het Kennedy sterk 
herinner aan 'n Zukerman, 
met sy weergawe van Lalo 
se Symphonie' Espagnole. 

A-ngel I iera 

Dit bring 'n mens dan by 
die Beethoven. Uit die 
aard van sy jonkheid bet 
die Lente-sonate 'n jeug
dige aanslag geopenbaar, 
watjuis so gepas was. Maar 
jeugdigbeid in hierdie ge
val beteken nie petie
terigheid nie, want Ken
nedy beskik oor 'n enorme 
toonkwaliteit, 'n verstom
mende tegniese bedre-

Die swewende karakter, 
gegrond op 'n singende li
riese lyn, bet Schubert se 
Sonate in A-majeur, ofdan 
die Duo, deurgaans ge
kenmerk. Kennedy se 
reeds verstandige begrip 
van dinamiek, bet hierdie 
sonate in 'n ewewigtige 
musikale uitinggetooi. Die 
werk wemel van kontraste, 

V ANDEESWEEK ver· 
s)'Yn die tweede deel van 
Jan Swanepoel se resen
sie oor TT Cloete se An
gelliera. - · 

In "Angelliera" is daar 
sprake van 'n samehang 
tussen die nietige en die 
grootse. In "Lemoen
boom" (p 8) word verbeeld 
hoe die lemoen wat ge~ 
vorm is uit aarde en vog, lig 
en wind, die son oproep: 

"Onnavolgbaar doen die 
lemoen die goudgroen son 
seisoen na seisoen naaste 
na". Hierdie versreel kan 
ook dien as illustrasie van 
Cloete se ~fyn aanvoeling 
vir klank en ritme; 

Dit is opvallend hoe baie 
"son" in hierdie bundel 
voorkom. In die · inlei· 
dingsvers, "Sonneblom" (p 
1) word die son "geel
groen" gencem, waarmee 

- Jan Swanepoel -
sowel op glans as groei ge
dui word. Eweneens sien 
ons in "Sonneblom" hoe 
die klein aardse dinge (pit, 
plant, wortels, stronk, en
sovoorts) bewus is van die 
kosmiese; al hierdie 
dinge, op alle plekke, weet 
"dat die son geelgroen oos 
opkom". 

Hierbo le die klem op 
groei, maar ook uit verval 
kom lewe. Dit is 'n visie 
wat Cloete met Breyten
bach deel. In 'Herbenut
ting' (p 3)' met sy funk
sionele woordspel, lees 
ons hoe die dooie pikke
wyn bedrywig haar stank 
meedeel. Dit wat verval 
word opgeneem en herbe
nut in die samestelling van 
iets nuuts. 
"Iewers ooit word alles 

weer saamges.tel 

uit haar tot eenmalige sel 
en sel 
en self word elke deel 
deeltyds heel in alle ge
Ciaantes van die ewige ge
heel." 

Hier sien ons iets van die 
aardse skepping in sy 
tydsheid (ooit, eenmalig, 
deeltyds) maar ook van die 
samehang daarvan met die 
ewige; die deel in gedaan
tes van . die ewige geheel. 
Die herhaling van frases, 
die fyn woordontginning 
wat gedra word deur die 
herhalende klanke waar
in die woorde van Leopold 
- "Elke klank beminder 
klanken vond/tot samen
komst" is 'n tegniek wat 
Cloete met groot vaardig
heid aanwend. 

Die aardse skepping 
word in "Angelliera" 
voorgehou as God se skep
ping. Meer nog, die klei_n 

------------------------'-------------------------.. aardse dinge .(duif, valk, r---------------------------------------------11111! .. I mossies, muis, slang, tri-
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•oNS BIED SPESIALE 
TAIUEWE VIB STUDBNTE 

·n JaarJange. kursus in ~ 

s!toonheidaterapie neem 
binnekort 'n aanvang. 
S~er5.&81 om •n 

mpr.8k vir •n ond.moud 
te reil. 

ceratops., virus) lewe GoQ. 
simfonie uit (van mossies 
en meer p 5). In 'Ballade 
van die mossie' (p 53) lees 
ons noe die aarde om die 
son, die maan om die aar
de tQl en in hierdie kos
miese beweging word die 
aandag gevestig op die 
mossie wat on_bewus va,n , 
die beweging saamry, self
tevrede met 'n wurm in sy 
bek! Net soos die mossie 
deel bet aan hierdie be
weging- en tog onbewus is 
daarvan, so is die rnens·ook 
dikwels onbewus van God 
wat aan die werk is in sy 
kosmos (Suidpool en Senit 
11, p 2). God is ewig doenig.. 
terwyl die wordende mens 
besig is om homself oor te 
gee aan die bekoring van 
die hie et nunc (Eskapade 
p 69). In alles wat by doen, 
is die mens - hoe para
doksaal ookal - besig om 
God se Raadsplan in ver
vulling te laat gaan ('Ma
troos en soldaat' p 32). 

DIE tweede aktiwiteit 
van die SAKV vir 1981 is 
die uitstalling van Mi
chael Tetfo.Dieopening 
is op 16 Maart deur mnr 
Arend MUller gedoen. 

Mnr Tetro is in 1957 in 
. Pretoria gebore en is vanaf 
1976 'n selfonderhouden
de kunstenaar. Hy bet 
geen formele opleiding 
ontvang nie. 

Sy Rooms·Katolieke ag
tergrond bet 'n groot in
vloed op sy werke en sy 
lewensideaal is om kuns 
aan die wereld uit te dra. 

Die huidige uitstalling is 
sy derde eenmanuitstal
ling. Hy het·al oorsee uit
gestal. 

Sy temas vir sy kuns vind 
by in alle aspekte van die 
lewe, van die tradisionele 
tot die moderne "town
ship" lewe. Die houding 
van die mense is belangrik 
- meeras die uitdrukking 
op hulle gesigte. 

Die figure spreek van 
verlatenheid en toewyding 
- die figure is tuis op die 
doek. 

Die beeldhouwerk van 
Teffo is meer abstrak as sy 
twe&-dimensionele werke. 
Sy gevoel vir vorm kom 
sterk na vore in sy beelde. 

As nie-blanke kunste· 
naar word daar 'n groot 
toekoms vir horn voorspel 
en ons hoop om meer van 
horn te boor. 
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DIE basiese gevolgtrekking 
van die groep atademici wat 
ondersoek ingestel het na die 
moontlikhede van die sinvolfe 
konsolidasie van KwaZulu 
was dat konsolidasie in die or
todotse sin van die woord nie 
daar moontlik sou wees nie. 

Die empiriese werklikhede 
in Natal!KwaZulu is eenvou
dig van so 'n aard dat KwaZulu 
nie in dieselfde mate konsoli
deerbaar is as byvoorbeeld 
Transkei, Bophuthatwana of 
Venda nie . Bowendien be
twyfel die ondersoekspan die 
meriete daarvan om grond as 
die belangrikste ruilmiddel te 
gebruik in die politieke 
onderbandelingsproses in 
Suid-Afrita. 

Die redes biervoor is een
voudig: Eerstens, daar is nie 
genoeg grond om alle bot
sende eise tevrede te stel nie. 
Tweedens, dit verreikende 
implikasies sou afgee indien 
duisende miljoene rande ge
spandeer moet word en hon
derded uisende mense as 
gevolg van konsolidasie ver
skuif sou moes word. Derdens, 
omrede grondhonger basies 
onbevredigbaar isJ sal dit tot 
voortdurende onstabiliteit 
aanleiding gee sou dit as fair
tor in die onderbandelings
proses aangewend word. 
Vierdens, deur grond van in
dividuele besit na 'n kollek
tiewe entiteit oor te dra, druls 
nie alleen in teen die stelsel 
van privaatbesit nie, maar 
ondermyn ook die vrye
ondernemingstelsel. 

'n Ander probleem waar
voor die ondersoekspan te 
staan gekom het,is binne wat
ter staatlrundige konteks 
konsolidasie moet plaasvind. 
'n Stabiele politieke stelsel is 
alleen moontlik wanneer daar 
legitieme politieke instellh1p 
bestaan waarbinne eff'ektiewe 
deelname aan die politieke 
proses tan plaasvind. Omrede 
sodanige instellings nog ont
breek, is daar tot die gevolg
trekking geJtom dat konsoli
dasie nie die eerste prioriteit 
beboort te wees nie, maar wel 
die daarstelling van nuwe of 
aanvullende legUieme 
instellings wat gebaseer is op 
die reiHe omstandighede of 
basiese werklikbede in 
Natal/KwaZulu. Alleen op die 
grondslag van sodanige s.taat
kundige raamwerk sou konso
lidasie sin uitmaak. 

H\erdie werklikhede sluit 
in: 
• Die hoe graad van hetero
geniteit en die gecigrafiese in
eengestrengeldheid van die 
bevollring van die streek. 
• Die demografiese oorheer
sende posisie van die Zoeloe 
in Natal (3,1 miljoen Zoeloes, 
451 000 Blankes, 73 000 Kleur
linge, 518 000 As~rs). 
• Die hoe graad van 
ekonomiese interafhanklik
beid tussen die bevolkings
groepe. 
• Die aanwesigheid van 'n 
Blank-gedomineerde mag
struktuur in die sin dat die 
eff'ektiewe ekonomiese en po
litieke mag in Blanke hande is. 
• Die groeiende politieke en 
ekonomiese aspirasies van 
Swartes , Kleurlinge en In
diers. 
• Die oplaaiende eksterne 
bedreigings teen die voortbe
staan en stabiliteit, veral na 
die bewindaanvaarding van 
Marxistiese regimes in die 

Redakteur: Hendrik Ven
ter 
Menings in ASBEK is nie 
noodwendig die van die 
ASB of DIE WAPAD nie. 
Briewe kan gerig word 
aan: Die Redakteur , 
ASBEK, Privaatsak X6, 
BROOKLYN, Pretoria , 
0011. 
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BLADSY ORIE 

Redaksioneel 

AsB en Politiek 
Op die ASB se laaste seminaar is daar sekerlik die heste self· 

ondersoek nog deur die Bond gehou. 'n Ondersoek wat dan ook nie 
daar afgehandel is nie, maar steeds voortgaan onder andere deur 
die werksaamhecle van die Riekert-kommissie na die ASB se poli
tieke betrokkenheid. 

IS 'n eenheid 
, In die verband Is dit dan ook verblywend dat die hoorbestuur 
gevoel bet dat claar 'n kanaal in die ASB daargest4'!l meet word 
waarblnne politieke stanclpunte lngeneem kan word ep ao 'n wy11e 
d1t dlt verrykend vlr alle •eelnemera kan wees. Die kaaaal -t 
egter 11odani1 funtsioneer dat uitsprake aldaar gemaak nie 100-
dermeer aan die ASB gekeppel kan word Die want die skade wat 
•urdeur berekken word is onbereken.Mar. 

noordelike buurstate. 
Hierdie realiteite dui daar

op dat daar verder gedink 
moet word as die beataande 
politieke model ten einde lton
fiik uit te skakel en samewer
king te verkry. Dit is ook 
duidelik dat die oplossing ge
sien moet word weg van die 
ekstremiteite van kleurdis
kriminasie aan die eentant en 
meerderheidsregering in die 
buidige unitere stelsel in die 
RSA aan die anderkant. Beide 
hierdie benaderings kan be
skou word as onpralrties, as
ook gevaarlik vir die voortbe
staan van minderheidsgroepe 
in Suid-Afrika. 

Dit is teen hierdie bree 
agtergrond wat die onder
soekspan na die probleme van 
Natal/KwaZulu gekyk bet. Dit 
moet egter beklemtoon word 
dat dit geensins die bedoeling 
was om met 'n finale plan of 
bloudruk voor die dag te kom 
nie. Feit is egter dat die status 
qao in Suid-Afrika 'n plaf.on 
bereik het en nuwe denke is 
absoluut noodsaaklik om uit 
hierdie doodloopstraat te 

ltom. Juis dit, naamlik om 
denlte te stimuleer, was die 
belangritste oorweging agter 
die publikasie van die eerste 
verslag . . 

Wanneer daar na oplossings 
vir die politieke probleme van 
Suid-Aftika gesoek word is dit 
natuurlik van die grootste be
lang dat konsultasie en 
onderhandeling die enigste 
metode is. Trouens as die pro
ses reg en aanvaarbaar is be
hoort die uiteindelike resul
taat ook aanvaarbaar te wees. 
Vir die ondersoekspan het dit 
dan ook duidelik geblyk dat 
die buidige aansprake van 
Swart leiers op deelname aan 
die besluitnemingsproses 
binne die raamwerk van die 
sentrale Parlement 'n resep 
vir konflik is. Daarom beboort 
aantrekliker regionale opsies 
vir hierdie leiers moontlik 
gemaak te word. Dit was dan 
ook die oorbeersende indruk 
wat met bierdie ond.ersoek 
verkry is dat die antwoorde vir 
die politieke probleem van 
Suid-Afrika in 'n regionale 
konteks gesoek behoort te 

word. Hierdie regionalisering 
kan egter nie alleenlik op et
niese groeperings gegrond 
wees nie. Daarom moet 
die beleid van afsonderlike 
ontwikkeling 1esien word as 
slegs 'n punt in 'n ltontinuum 
en nie as die finale antwoord 
nie. 

Mribaereenheid 
Dat pelitieke venleeldheW la Afrtkaaergeledere al laee _, '• 

realUeit werd kan seen aagterdellkeade penoon entken ale. la .. e 
Uc hie,rvaa -rel daar ~dere else aan die Arrtkaner ep lndtu
rele gebied gestel, else wat 1legs met lntegriteit onberlspelik van 
urd hanteer kan word. 

nuuue ven1eeuu1eU1 OIMler die Afrikaner 11 alts Vftellld1 ale, 
daarvan getuig die gesldedenis. Mlslden ts die -.ult Ua.rin ce
lee clat die A.frlkaner...se nalewe aard It- te maldlk die speelllal 
maak van Magte wat veels te slim ls. Genadigllk -rd die Christen 
telkens gered ult die Jtloue van die Antichris wat hom verlel bet. 

Die uitdaging waarvoor die Afrikaner clan noa gestel word en in 
besonder die Afrikaner se kultuuN>rganisasies, want dis tog bulle 
wat die voortou moet neem, is om kulturele verdeeldbeid te voor
kom. 

lndien die Afrikaner in onversoenbare tampe gelaat word sal dit 
nle die politieke leiers wees wat die verantwoordellldaeid daarvoer 
sal moet dra nle mur die kulturele leiers. 

Dis clan ook hler waar die ASB 'n groot taak bet om te verrig 
mislden sy grootste taak in sy bettaan. 

My plig om te stem 
Met die verldeslng voor die deur is dit niks vreemd om by die 

teekan te verneem dat vele studente nie hlerdie verkiesing wil 
gaan stem nie om sodoende protes aan te teken. 

So 'n houding is in 'n demokratiese hes tel uiters fataal. Dit Is elke 
stemgeregtigde se plig om outentieke inligting te bekom, die al
ternatiewe aan bom aangebied deeglik te evalueer, daarna system 
ult te bring en die verantwoordellldaeld daarvoor te dra. 

Daar is nits so lafhartlg as om nie een in die vertroallldaeid van 
'n stembus standpunt In te neem nie. 

Geen blanke tu island Vlr 
• Suid-Afrika • n1e 

Die afgelope ses maande 
is daar by verskeie ge
leenthede deur die Pers 
berig dat die Oranjewer
kersverenigiog tot stand 
getiring is met die oogmerk 
om 'n blanke tuisland daar 
te stel. lets wat voort
durend deur die Ver
eniging ontken is. 

Die Vereniging se toe
komsvisie volgens sy 
mondstuk "Oranje" is dat 
daar doelgerig gewerk 
moet word aan blanke 
groeipunte. So 'n groei
punt, waar slegs blankes 
sal werk en leef, kao uit 
die aard van die saak nie 'n 

tuisland wees nie en ver
der sal hulle grense binne 
die blanke staat vergroot 
soos wat die behoefte 
daarvoor ontstaan. 

Alhoewel die ideaal op 
die oog af ietwat onrealis
ties en vergesog is, glo die 
lede dat daar deeglik 
huiswerk gedoen is en met 
die nodige moed, 
idealisme en geloof dit 
geensins vergesog is nie. 
In dieverband word Israel 
as voorbeeld genoem. 

Die Vereniging motiveer 
onder meer hul gedagtes 
dat dit die logiese konse
kwensie van afsonderlike 

Ope brief aan alle 
Afrikaanse studente 

Geagte Afrikanerstudent 
WIL jy as Christen-Afrika
ner sien en help dat: 
• Jou volk voortbestaan 
• Jou Afrikanerkultuur 
op dinamiese wyse uitge
bou word 
• Jy en jou nageslag in 
vrede saam met ander 
volke in Suid-Afrika leef 
sonder om oorheers te 
word 
• Jou volk voortgaan om 
'n belangrike rol in die 
Suid-Afrikaanse politiek 
te speel. 

Dan gaan jy belangstel 
in die Afrikaanse Stu
dentebond, 'n organisasie 
vir die Afrikaanse student 
wat meer as 33 jaar in 
di ens van jou mense staan. 

Daarom word jy genooi 
om op dinamiese wyse te 
dee1 in die ASB se werk
saamhede. Want in 1981 
wil die ASB ro.ndom sy 
jaartema "Afrikanerdi
namiek" besondere klem 
le op: 
• die handhawing en uit
bouing van ons besondere 
Afrikanerkultuur. Daarom 
dat tienduisende rande 
gespandeer word om die 
Kuesta-kunsfees in 
Stellenbosch moontlik te 
maak. Die Perm/Kuesta is 
' n unieke en enige ge
leentheid om iets byte dra 
tot die bou van 'n eie, mod
erne Afrikaanse kultuur. 
• jou. Die ASB wil aan 

elke student geleentheid 
hied om sy persoonlikheid 
te ontwikkel. Daarom 
word jy uitgenooi om deel 
te neem aan Saambou
Fie,sta, die ASB-toer en 
plaaslike projekte van die 
ASB op jou kampus. 
• die politieke weer
baarheid van Afrikaanse 
studente, om sodoende die 
uitdatings van die toekoms 
te kan hanteer. Kom se jou 
se op die kongres, stry 
saam oor die inhoud van 
ASBeelde (ASB-studie
stukke) en begin ernstig 
dink. 
• rasse- en mensever
houdings. In die ASB kan 
jy ook help dat ander 
mense jou, en jy ander 
mense beter verstaan. 
·Slegs as ons by wedersydse 
respek en begrip begin, 
kan ons praat van 'n vrede
volle Suid-Afrika. Daarom 
die ASB se groot skakel
projek en konferensies 
met lede van ander volke
groepe. 

Die ASB is baie meer as 
wat in 'n paar woorde gese 
kan word. Vra jou ASB-lid 
om die ASB-Inligtingstuk 
en ander inligting of 
skakel die hoofkantoor by 
011-726-1703. 

Vriendelike groete 
die uwe 

Nelus Niemandt 
ASB-President 1980/81. 

ontwikkeling is wat die 
enigste oplossing is waar 
verskillende nasionale 
strewes gehuisves moet 
word. Zimbabwe is 'n prag
tige voorbeeld van die 
teendeel. 

Die reallteit is groot en 
duidelik, elke nasionale 
leier wil regeer en die 
enigste praktiese op
lossing is: gee vir elke man 
grond om op te regeer. 

Die woorde van die Ver
~niging se Sekretaris, innr 
HF Verwoerd, "ons soek 
nie isolasie nie, net 
privaath~id vir ons volk" is 
sekerlik van betekenis. 

Die doel en grondslag 
van die Vereniging is die 
volgende: 

Doel 
• Om mense wat projekte vir 
Blanke groeipunte daadwerk
lik wil steun saam te snoer so
dat geumentlik opgetree kan 
word om praktiese take ult te 
voer. 
• Om openbare steun vir 
Blanke groeipunte te mobili
seer deur byvoorbeeld die 
stigting van maatskappye en 
ko0perasies aan te moedig. 
• Om gereelde skakeling tus
sen lede te bewerkstellig deur 
middel van nuusbriewe en 
ander publitasies ten einde 
almal se samewerking en 

geesdrif op 'n georganiseerde 
wyse te behou. 

Grondslag 

• Christelilt 
• Behoud van identiteit van 
verskillende volke en volb
groepe 
• Die selfbeskiklringsreg van 
elke vollt in 'n eie vaderland. 
• Die vestigi.na van ontwiklte
ling van Blanke groeipunte 
(woon- en werkgebiede vir 
Blanke& in bulle vaderland) as 
'n noodsaaklike, moreel ge
regverdigde en positlewe by
drae tot die verwesenliking 
van die afsonderlike ont
wikkeling van volke en van 
hulle onderlinge samewer
king as soewereine state. 

INf RODUCING 

HYPO-ALLERGENIC BEAUTY PRODUCTS WITHOUT PERFUME 
MADE IN FRANCE 

RoC because one woman in three has experienced 
an adverse reaction to a ·beauty product. 

RoC has never believed in making women run serious risks 
with their skin. All colourants and ingredients are dermo-tested 

and always selected for their perfect tolerance. 
Ro.C products contain no perfume whatsoever. With RoC, the French 

hypo-altergenic make-up and skinc.are products, a woman 
can be beautiful safely . At least this is the opinion of French women. 

EXCLUSIVE TO CHEMISTS 

Mrs Elspeth Usher , qualified Beauty Therapist who has been trained 
by our Paris · Dermatologist will be in attendance at our 
pharmacy from Wednesday 25th March to Friday 27th March 1981 . 
Mrs Usher is offering you our promotional starter pack consiting of 
a CLEANSER , TONER & MOISTURIZER at the incred ible price of 
R9,95. 

Please visit Mrs Usher who would like to discuss with you, personally , 
the safe wav for keep ing your sk in beaut iful and advise you on the 
use of ou r hypo-allergenic products. 

Please phone· to arrange you r tree facial . 

RernPmhPr Rri r is f rir PvPrynnl' whn want ~ tn hf' hPautifu l safely . 

ARCADE PHARMACY 
W.P. SCHOLTZ 

B .Sc . (F arm ) Hon B .!:>c. l nu ~ arm . M .Sc. Ind . farm . 

EDGARS BUILDING, EDGARS ARCADE 
CHURCH STREET, POTCHEFSTROOM 

TEL. 8543 



BlADSY VIER 

Waarvoor stem jy? 
Die studente verteenwoordig 'n wesenlike 

deel van die kieserskorps van Potchefstroom. 
Daarom doen al die partye hul bes in hul 
verkiesingsveldtogte - kandidate en organi· 
seerders hou reeds vergaderings in die kos· 
huise en groot vergaderings word reeds op die 
kampus en in die dorp gehou. 

Dit bied aan die studente die gel1eentheid 
om ook die verkiesing met 'n akademiese 
ingesteldheid te benader. Dit is die student se 
plig om alle moontlike inligting te kry, dit 
krities te oorweeg en dan verantwoordelik sy 
kruisie te gaan trek. 

Dit is ook die plig van instansies op die 
kampus om no·u leiding te gee aan studente. 
Akademiese instansies, veral die p~litieke 
wetenskappe en hul verskillende institute, 

) 

behoort aan studente voorligting te gee oor 
die implikasies van die verskillende beleids· 
rigtings. Politiese Raad behoort die verskil· 
lende partye kans te gee om op' n gelyke basis 
hul saak aan studente te stel {dit is ook 
Politiese Raad se kans om te wys dat hy hom 
nie met die partypolitiek bemoei nie). Polstu 
en Paksas moet nou hul staal wys en begin om 
daadwerklik die massa by hul aktiwiteite te 
betrek. 

Dit sal onvergeeflik wees as studente bloot 
op gevoel, uit oorlewering, of tradisie vir 'n 
sekere party stem. 
• Die Wapad gaan in die laaste uitgawe voor 
die verkiesing (wat op 3 April verskyn) probeer 
om 'n oorsig oor die verskillende potitieke 
partye se vernaamste beleidstandpunte te 
gee. 

HOOFREDAKTEUR: Izak Minnaar, Oude Molen no. 108, 
Molenstraat. Tel. 2-1576. NUUSREDAKTEUR: Hansie 
Vermeulen, Makouvlei. Tel 2-2229. ADMINISTRATIEWE 
BESTUURDER: Johan Myburg. Te l. 25481 . 
Boodskappe kan in bussie 13 by die lnligtingsburo in die 
Studentesentrum gepos word of gedurende kantoorure aan 
die Administratiewe Bestuurder, Kantoor G6 in die 
Studentesentrum. afgedra word. 
Tye: Maan 10h30 - 12h00 en 13h30 - 18h00 

Dins tot Don 13h30 - 16h30 

Die krag van die kruis 

1 Kor. 1:17 en verder 
Galasiers 6:14 

AS mens Paulus moet tipeer, dan is daar so llaie moontlikhede. I1f 
die Romeinebrief Is hy die apostel van die regverdigmaking deur 
die geloof. In 11 Korinthi~rs word weer die lyde van Paulus aange
toon. Maar veral was Paulus die apostel van die kruis. Hy stel dU 
ook in ons teksverse; die krag van die kruis van ons Here Jesus 
Christus. 

Vir die Grieks-Romeinse wereld van daardie tyd was die kruis 
'n dwaasheid wat bestem is vir barbare. Vir die Jode was die 
kruis ook 'n dwaasheid, want God het baie duidelik gese dat die 
kruisdood vervloekis. Di twas nog illtyd vir hulle bitterdatJesus, 
Koning van die Jode, van 'n kruishout vas- was. Paulus, egter, 
twyfel nie. HY PROKLAMEER DIE KR,Aq VAN DIE KRUIS. As 
die krag van die kruis in jou !ewe kom, dan word die sondekruis 
uitmekaargeskiet. Die ou mens wat opgebou was tot 'n pragtige 
versierde huis, word uitmekaar geskiet. Al wat oorblY is 'n puin
hoop yan ellende. Dan juis kom die Heilige Gees met die weder
geboorte en hy bon die nuwe huis waar die oue gele het. 

'n Waarskuwing kom v.anPaulus se kant-hy se die kruis van sy 
krag beroofword deur die optrede van die mens. Dit is 'n vreesli
ke gedagte dat 'n mens die kruis kan ontkrag sodat daar geen 
verlossing meer moontlik is nie! 

Wat staan ons te doen? In Galasiers se Paulus: "Ek wil net 
roem in die kruis van Jesus Christus". Hoe roem mens in die 
kruis? Nie deur die kruis om jou nek te hang en rond te dra nie! 

Nie deur 'n kruisbeeld in die kerk aan te bring nie. Dit beteken 
niks. Nee, Paulus wil h~ ons moet roem in die kruis. 
• Ten eerste: deur die kruis in ons woordde te verkondig. 
• Ten tweede: dat die wereld vir ons gekruisig is en ons vir die 
wereld. 

In ons lewenswandel buite moet die krag van die kruis duide
lik spreek. Di t beteken: 
• Negatief: Ons moet bloedig teen die sonde stry. 
• Positief: Ons moet die kruis van ons Here Je,sus openbaar 
deur die vrug van die Heilige Gees in ons lewens te toon. 
Izak de Villiers 

. ' 
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DIE WAPAD. 

e Die Wapad het 'n brief ontvang wat onder meer Lui: "Die Wapad word 'n leeslekkerte!" Sien bladsy ses. 

Wat ·van lentefees? 
- Len Beyneke - , 

WORD lentedag op die 
Puk reg benut? Is 'n 
amptelike "lentedag" 
met kenmerke wat an
ders is as die van 
"gewone" dae nodig? Of 
wat van snaaks wees op 
die dag - kleredrag? 

N avraag op die Kam pus 
bet verskillende ant
woorde opgelewer. Die 
algemene gevoel is dat 
geen lesings en praktika 
op lentedag aangebied 
moet word nie. Verder sal 
'n "lentedag - program by 
die Mooirivier vanpas 
wees. 

Maar wat se ons Rektor1 

prof. Tjaart van der Walt 
van lentedag, soos wat die 
studente dit graag wil he. 

"Ek geniet studente~ 
vreugde en dis sonde om 
voor jou tyd oud te wees. 

Daar moet gedurende len
ted ag 'n lentestemming 
beers en as die studente 'n 
lentefees wil reel, bet ek 
boegenaamd geen bes
waar daarteen nie". 

Klasse 

Oor die kwessie van geen 
klasse nie se prof. Tjaart: 

"Ek sien egter nie rede 
vir 'n spesiale dag "af' nie 
en daarom is ek van men
ing dat so 'n lentefees 
buite-om die normale 
akademiese verpligtinge 
gereel moet word; en sien 
ek geen rede waarom 
klasse biervoor "afgegee" 
moet word soos bv. vir kar
naval en intervarsity nie". 

"Ek is in elk geval te
leurgesteld dat studente 
spesiale gefeentbede 
waarvoor daar wel regver
diging bestaan, soos die 
aansteek van die fakkels 
met die oog op Arna- · 

Studente passief 
- Jeanette Bruce -

BAIE eerstejaars voel 
ongelukkig oor bul kur
su sse. Hui neem dit 
omdat bulle 'n beurs ge
kry bet of omdat 'n ouer 
of onderwyser die kur
sus aanbeveel bet. 

Op die keper beskou, be
sef 'n mens dat die Univer
siteit professionele, maar 
ongemotiveerde en on
belangstellende mense 
kw eek. 

In Rusland word kinders 
van kleins af getoets en 
toegelaat om·in 'n sekere 
rigting te spesialiseer. 
Suid-Afrikaanse kinders 
word nie toegelaat om hul 
eie denke te ontwikkel en 
inisiatief te neem nie . 
Alles word vir die kinders 
gedoen. As alles so maklik 
gaan kan 'n mens verstaan . 
dat studente ook Gie be
reid is om vreeslik baie 
moeite te doen vir blil kur-

sus of medemens nie. 
Daar bestaan baie ver

enigings aan die Puk, maar 
bulle word uiters swak on
dersteun, juis omdat stu-
dente nie "betrokke'" wil 
raak nie, en nie verant
woordelikheid vir bulle 
studie wil dra nie. 

Studente is passief in 
klasse en onbetrokke by 
koshuisaktiwiteite. Do
sente voel skuldig as hulle / 
studente werk gee waarop 
daar altyd kommentaar ge-
l ewer word. As studente 
gedwing word om vir le
sings voor te berei en op
leeswerk te doen, sal dit 'n 
siftingsproses meewerk. 
Die een wat nie bereid is 
om te werk nie, sal outo
maties uitgeskuif word. 

Die tyd bet aangebreek 
dat daar met meer erns op 
die Suid-Afrikaanse 
Opvoedingsbedelirrg inge
gaan moet word. 

jubafees op 19 Februarie 
1981, so swak bygewoon 
het. Oor die 2 000 plaaslike 
skoolkinders was by ons in 
die Amfiteater 
maar ons studente bet ge
skitter in bulle afwesig
beid. 

"Van die wat wel daar 
was bet eerder die 
kafeteriatafels verkies as 
om deel te neem aan die 
verrigtinge. 

Lentestemming 

"Mens se hele lewe, elke 
dag -:-- die bele seisoen -

beboort in jou hart 'n len
testemming te wees. 

"Persone wat na-uurs 
studeer kan moontlik vry
stelling van klasse kry mi ts 
die verrigtinge wel defini
tief bygewoon word. Daar 
moet egter volgens die 
normale prosedure aan
soek gedoen word. 

"Op die dag kan studente 
feestelik aantrek en al die 
"ou fossiele" wat nie kan 
nie - wat van 'n skouer
ruikertjie?" 

Bergklimboek 
- Gerda Snyman -

"Ons stap nou met 
Boera" is die eerste Af. 
rikaanse boek oor 4ie 
Natalse Drakensberge. 
Die drama en dekor van 
die Drakensberge is 
deur prof. Bennie van 
der Walt, direkteur van 
die IBC, geskryf. 

Die boek hand el oor die 
bergklimvakansies van 'n 
gesin van ses. Daar is inte
ressan te gegewens oor 
die plante- en dierelewe 
en die bergklimgeskiede
nis van die deel van ons 
land. 

"Ons stap nou met · 
Hoera" is veel meer as net 
'n interessante ·bergver
haal:Dit is ook 'n handlei
ding vir die aspirantvoet
slaner. 

'n Lys van benodigdhede 
wat die voetslaner behoort 
saam te neem, 'n adreslys 
van akkomodasie in die 
Drakensberge en ander 
voetslaanpaaie in Suid
Afrika asook adresse van 
vervaardigers en ver
spreiders van kampeer- en 
kampuitrusting, is in die 
boek opgeneem. 'n Lys van 
boeke oor fasette van die 
Drakensberge en oor die 

plantegroei, diere en 
insekte van Suid-Afrika, 
kom in die boek voor. 

Daar is ook foto's en 
sketskaarte wat die teks 
nog meer interessant 
maak. 

Die boek wat uit onge
veer 140 bladsye bestaan 
kos R4,50-en sal in Julie 
verskyn. Belang1:1tellendes 
kan die boek by prof. B.J. 
van der Walt, Posbus 459, 
PU vir CHO, bestel. 

Prof. van der Walt en sy 
gesin is geesdriftige stap
pers en stap al ongeveer 
drie jaar saam. Hulle het 

· verskeie voetslaanpaaie 
in Suid-Afrika en veral in 
die Drakensberge besoek. 

Die boek is geskryf om
dat daar so min in Afri
kaans oor die ·besondere 
onderwerp verskyn, bet 
prof. Van der Walt gese. 

Mor Theunis van Rens
burg van die Nasionale 
Voetsla.anpadraad se in 
die voorwoord van die 
boek: "Die regte persoon 
met volop veldliefde en 
skryftalent moes een of 
ander tyd opdaag om bier
oor te skryf, en hy het in 
die persoon van Bennie 
van der Walt gekom . .. " 
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DIE enigste manier om 'n voertuigeienaar vinnig op te spoor is deur middel van 
die parkeerskyfie. Volgens Maj du Toit, Hoof van Departement Sekuriteitsdien
ste, is 'n parkeerskyfie noodsaaklik om verskeie redes. 

'n Student registreer by 
die Departement Sekuri
teitsdienste deur 'n par
keerskyfie te koop. Daar
deur kan so 'n eienaar da
delik opgespoor word in 
gevalle van brand, wer
kers wat aan die terrein 
moet werk of parkeerplek 
wat vir eregaste geskep 
moet word. Wanneer 'n 
voertuig nie 'n skyfie op 
het nie, moet 'n omslagtige 
prosedure gevolg word om 
die eienaar op te spoor. In 

opgele. Wanneer 'n stu
dent voel dat hy/sy nie die 
regte boete opgeie is nie of 
dat die boete nie gereg
verdig is nie, kan vertoe 
binne 72 uur gerig word. 
Dit word volgens meriete 
behandel en daar is wel 
"versagtende omstandig-
hede". · 
. Wanneer 'n eienaar na 
die derde boete nog nie 
gereageer bet riie, word sy 
motor ge'immobiliseer 
deur vassluiting. So word 

eienaar gedwing om hom
self te identifiseer. Seku
riteit sluit die motor on
middellik na .identifikasie 
weer oop aangesien die 
vassluiting die laaste ma
nier is om die eienaar op te 
spoor. 

Studente word gevra om 
saam te werk en so gou 
moontlik hul parkeersky
fies te kom koop. Dit is min 
moeite in ruil vir 'n jaar se 
sorgvrye parkeering op die 
Pukke se terrein. 

geval van nood, gaan so 'n ~ 
eienaar dus net tweede 
kom. 

Dit is eenvoudig en 
goedkoop om so 'n skyfie te 
bekom. Net 'n paspoortfo
to en 20c is nodig. Hierdie 
20c dek nie eers die druk
koste van die_ skyfies nie, 
maar is deel van die mini
mum-moeite-en-onkoste
plan vir studente met 
motors of motorfietse. 
Selfs eerstejaars mag sky-· 
fies uitneem, daar is geen 
beperking soos by ander 
universiteite nie. 

Sekuriteit hou rekord 
van alle eienaars wat 
aanmanings kry omdat 
daar nie skyfies op hul 
voertuie is nie. Boetes 
vermeerder volgens hoe
veelhede en aard van die 
oortredings. 

Volgens hierdie rekord 
word die presiese boete 

Parkering 
• 
IS genoeg 

BY sommige koshuise, 
veral by die parkeerfer-

. rein vir K-skyfies, ont
staan gereeld parkeer
probleme. Daar is meer 
motors as parkeerplek
ke, met die gevolg dat 
die plekke wat vir be
soekers gereserveer is, 
ook deur studente in be
slag geneem word. Baie. 
probleme word veroor
saak deur mense wat in 
die ryvlak parkeer en die 
vloei van die verkeer be
lemmer. 

die voorskrifte na nie en 
dis waar die pr.obleme be
gin. 

Verlede jaar is begin 
met die oprig van onder
dakparkering vir Puk-. 
motors en di~ van per
soneel. Maj Du Toit se dat 
daar reeds hierdie jaar 
met die oprig van afdakke 
aan die suidekant van die 
spoor begin sou word. Stu
dente sou dit teen 'n mini
male bedrag kon huur. 

-Vanwee 'n gebrek aan 
geld is dit onbepaald uit
gestel. Sodra geld beskik
baar is, sal dit gedoen 
word. • ' 

Meganisasi 
by etes 

Koshuisgangers sal bly 
wees om te boor dat die 
ou stelsel van nommers 
opgee by die etes met 'n 
nuwe stelsel vervang 
gaan word. Volgens mnr 
Dirk Coetzee van Kos
hu isadministrasie, 
word die stelsel al die 
afgelope twee weke met 
groot welslae by die Sen
trale Eetsaal beproef. 

By (lie ingang is 'n groot 
bord waaraan al die kaar
tjies hang. Sodra die stu
dente inkom, haal hulle 
slegs hulle kaartjies af en 
gee dit by di.e opskeppunt 
·in. Hierdie stelsel bespaar 
IJaie tyd. Die eerste keer 
soek studente nog 'n bie
tjie na hulle kaartjies , 
maar daarna verloop dit 
glad. Studente hoef dus 
nie meer tyd te mors om in 
'n ry te staan om hulle 
nommers op te gee nie. 

Mnr Coetzee se dat hulle 
beoog om later nog 'n beter · 
stelsel te gebruik. Die idee 
kom uit 'n Amerikaanse 
tydskrif. Die studente gaan 
afsonderlik vir losies en 
etes betaal. So betaal 'n 
mens dus net vii die etes 
wat jy neem. Etebespre
kings sal met behulp van 'n 
rekenaar gedoen word. By 
die eetsaal sal 'n elektro
niese deur wees wat oop
gaan as 'n kaartjie inge
druk word en daar wel 'n 
bespreking gedoen is. Stu
dente kan dan by enige 
eetsaal bespreek en daar 
eet. · 

· Daar word tans na man
like spyseniers gesoek oin 
die dames in die eetsale te 
vervang. Van die redes 
daarvoor is dat die kokke 
nie vir die dames wil luis
ter nie. Kokke word in die 
tuislande gewerf en dan 
deur die Puk opgelei. Die 
mans sal beter dissjpline 
as die dames kan hand· 
haaf. 

BLADSY VYF 
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Daar is baie gewonder oor die doel van die verklikker 
in di_e reserveerafdeling van die biblioteek. In 'n on
derhoud met een van die personeellede het dit egter 
geblyk dat die oop spa$ie nog toegebou gaan word. 

l\lj\l1llllllllllilll\I 
Polstu-Puk het onlangs 'n 
nuwe besttiur verkies. Die 
voorsitter is John Potgie
ter, ondervoorsitter Bert 
Weenink, penningmeester 
Paul Smith, redakteur 
Peet van den Berg, addi
sionele lid Andre Howard, 
sekretaresse Leencke 
Heunis. 

Die jaarprogram is voor
lopig SOOS volg: 
• 25 Maart: ·Kaas en wyn 
• 16 Mei: Seminaar met 
die tema: "Ekonomiese al
ternatiewe" Daar word 

beplan om vooraanstaan
de swart en wit Ekonome 
te nooi. 
• 7-11 Julie: Jaarkongres 
wat voorlopig in Johan
nesburg gehott sal word. 
• J ulie: Toere onderskei
delik na Zimbabwe e n 
Namibie. 
• Desember: Polstu-toer 
na VSA. 

Polsh:1-Puk se ledegeld 
beloQp R2. Die grondwet 
kan op aanvraag van John 
Potgieter (Klooster tel : 
3468) gekry word. 

Daar is tans 13 parkeer
terrei n e en waar Thaba 
Jab gesloop is, gaan deels 
ook parkeerplekke kom . . 

Klagtes oor KM.D ongeldig 

Dr Martin Bekker, wat 
die afgelope tien jaar die 
Direkteur van Openbare 
Betrekkinge op die Puk 
was, het 'n betrekking by 
die RGN in Pretoria aan
vaar. Hy sal interna
sionaal skakel met uni
versiteite en ander in
stansies wat navorsing 
doen oor geestesweten-

skappe. 

Op die oomblik is daar 
1 133 parkeerplekke be
skikbaar. Volgens maj Du 
Toi t, hoof van Sekuriteit, is 
daar nie te min plekke nie, 
maar sommige terreine 
word onderbenut terwyl 
antler weer oorbenut 
word. 

Ongeveer 910 studente 
het reeds parkeerskyfies 

.uitgeneem vir 1981. Die 
Reglement van die Uni
versiteit vereis van beide 
personeel .en studente om 
parkeerskyfies te koop 
voor hulle 'n motor op die 
kampus mag aanhou. Die 
skyfies dui spesifieke 
plekke aan waar stilgehou 
mag word. Alma! kom nie 

"DOKTERS is traag om 
na-uurse oproepe. te ont
vang" en "studente kry 
te lllaklik afwesigheid
sertifikate" is van die 
klagtes wa t oor KMD 
ontvang is. 

Volgens Prof J Offer
meyer, hoof van KMD, is 
.dit 'n diens wat aan stu
dente gelewer word en net 
soos enige and er di ens kan 
dit nie perfek wees nie. 

Wat die oproep van ge
neeshere mi werksure be
tref, gebeuri:fit dikwels dat 
die dokter besig is met 'n 
pasient en nie dadelik 
aandag aan die volgende 
kan gee nie. Dit gebeur ook 
dat die regte oproeppro-

se~ure nie gevolg word nie 
of dat die verkeerde ka
nale gebruik word. 

Omdat geneeshere on
nodig gepla word deur 
na-uurse oproepe kan die 
oproepe wat nie deur die 
regte kanale gaan nie, 
moeilik aanvaar word. 
Sommige gevalle ~s van so 
'n aard dat behandeling 
telefonies kan geskied. 

Prof Offermeyer bet 
daarop gewys dat net huis
vaders en huiskomitee
lede geneeshere mag op
roep. Die geneesheer aan 
ldiens se nommer moet ge
skakel word en indien 
daar geen antwoord is nie, 
moet die radioroepsis
teem gebruik word. 

-
Bib beplan vir rekenaars: 
stelsels reeds in gebruik 

Die mees ambisieuse van die pro- databasisse met veertig miljoen 
verwysings, uit duise-Rde tydskrifte 
in 'n fraksie van die tyd wat 'n hand
.>oektog neem, deursoek word. 

Volgens dr J M van 
Rooyen, senior genees
heer; bestaan daar ver
warring oor dienstye en 
die oproepprosedure 
word verkeerd gebruik, 
wat paniek veroorsaak en 
gevolglik roep studente 
plaaslike geneeshere in. 

Oproepe gedurende die 
dag kan ook nie aanvaar 
word nie, aangesien die 
geneeshere speekure bet 
en tussen spreekur'e met 
lesings besig is. Net abso-

. lute noodgevalle sal as uit
sondering beskou word. 

-Die susters is van 08h00 tot 
18h00 aan diens en pro
bleme kan tussen dienstye 
1;ian hulle gestel word , 

Regstelling 
VOLGENS Die Wapad van 
13 Maart 1981 bet George 
Gibbens op Maandag 2 
Maart verjaar. Hy verjaar 
egter op 26 Februarie. . 

SEDERT die rekt:naar 'n dekade of 
drie gelede 'n werklikheid geword 
bet, was een van die terreine waar
op rekenarisering sy invloed al 
sterker laat voel bet die versprei
ding van inligting. Prosedures wat 
eens met die hand en met groot in
spanning in 'n biblioteek verrig is, 
kan nou baie vinniger en meer ef
fektief met die hulp van die reke
naar verrig word. 
Gerekenariseerde Stelsels 

jekte is die beoogde implemen
tering van die DOBIS/LIBIS-stelsel. 
Dit is 'n programpakkie wat in 
Dortmund begin en verder in 
Leuven ontwikkel is en wat uit
eindelik die rekenarisering van 
onder andere die katalogus, die 
aanskaffing van boeke en die uit
leenproses sal moontlik maak. Daar 
word beoog om reeds volgende jaar 
met die implementering daarvan te 
begin. 

Ander dienste wat gerekena- I , I 

Die Ferdinand Postma-biblio
teek is op die oomblik aan die gang 
met die beplanning en implemen
tering van verskillende gereke
nariseerde stelsels en dis net 'n 
kwessie van tyd voordat gebruikers 
die vrugte daarvan sal kan pluk. 

Dialog-Databasisse 
'n Ander, en reeds bestaande, fa

siliteit is die Biblioteek se inska
keling op die DIALOG-stelsel. Met 
pehulp van 'n teletikmasjien en 'n 
telefoonlyn word met Lockheed se 
rekenaar in Kalifornie geskakel en 
kan meer as 'n honderd en twintig 

riseer is of word, is onder andere 
die boekaankondigingsdiens aan 
dosente , asook die Katalogus van 
alle Suid-Afrikaanse verhan
delinge en proefskrifte. Daar be
staan ieeds 'n volledige gerekena
riseerde lcatalogus van die Advies
buro v:r Klein Sakeondernemings 
s~ biblicteek. terwyl meer as 6 000 
werke in die Ferdinand Postma-Bi
blioteek reeds op rekenaar gekata
logiseer is. Volgens 'n woordvoer-. 
der van die Biblioteek is hierdie 
maar enkele van die aspekte waar
deur steeds gepoog word om die 
mees effektiewe diens aan gebrui
kers te lewer. 

• 

ALLE politieke berigte 
word verantwoord, nage
sien en van opskrifte voor
sien deur Izak Minnaar, re
dakteur van Die Wapad, PU 

vir CHO Potcbefstroom .. 

Prof Offermeyer se daar 
is twee soorte siekteserti
fika te naamlik die vir 
klasvrystelling en die vir 
toets- en eksamenvrystel
ling. 

Daar is ongelukkig ge
valle waar studente mis
bruik daarvan maak en 
simptome van siektes be
skryf wat nie diagnoseer
baar is nie. Hier word die 
geneesheerverplig om aan 
die student die voordeel 
van die twyfel te gee. 

"Die paar wat dit mis
bruik is gelukkig in die 
minderheid ,. maar wat 
saak maak is die student 
wat hulp nodig het en wel 
gehelp word, bet prof Of
fermeyer gese. 
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Bussie 13 
Studenteraad 

Paksas en NP 
DIE lengte van briewe word 
beperk tot 'n maksimum van 
400 woorde. 

Misverstande oor 
a'fslagkaart 

Meneer 
Na aanleiding van die berig 

in Die Wapad (13 Maart 1961) 
oor die afslagkaart wil ek net 
namens AIESEC-Economica 
die volgende noem: 
• Die berig wil dit laat blyk 
asofdit 'n proj'ekalleenlikvan 

die SSR is, maar die afslag
kaart word deur die SSR en 
AIESEC-Economicabestuur 
1esameatlik geloods. 
• Wat Sparno betref, word 
daar reeds deur die eienaars 
15 persent afslag gegee op alle 
goedere, gevolglik sal dit nie 
nodig wees vir die student om 

Afrigters of 
sportbeu rse? 

Meneer 
DAAR is vroe~r vanjaar 

deur Radio Puk bekendge
maak dat daar geweldig baie 
sportbeurse aangebied word. 
Atletiek, byvoorbeeld, het die 
meeste en daarnaas rugby. 

sins die owerhede vertrou en 
al die belones glo wat daar 
gemaak is soverre dit die al
gemene sportregistrasie aan
gaan? 

Sportliefhebber 

hulle afslagkaart by Sparno te 
toon nie. 
• Daar is bewerings dat die 
eienaars hulle pryse gaan 
verhoog ooreenkomstig die af
slag· wat hulle ondernemings 
gee, maar AIESEC-Economica 
wll dit duidelik stel dat daar 'n 
ooreenkoms met die onder
nemings aangegaan is, dat die 
ondernemings nie hulle pryse 
sal verhoog nie omdat die af
slag aan die studente eerstens 
'n diens is; tweedens reklame 
en derdens 'n sentralisasie 
van koopkrag van die studente 
by die betrokke onder
nemings. 

Daarom Pukke, laat julle 
begrotings klop en maak van 
die afslagkaart gebruik. 

(Besta van der West
huizen 
(names AIESEC-Eco
nomica bestuur) 

A 

se 
Meneer 

Ek wil graag reageer op dit! 
interessante kommentaar van 
mnr Werner Eksteen oor die 
stigting vanPaksas, soos ge
rapporteer in Die Wapad van 
Vrydag, 13 Maart 1961. 

In die eersteplek Is dit vlr 
my van groot betekenis dat die 
voorsitter van die Politiese 
Raad van mening is dat slegs 
persone wat by die -Politiese 
Raad lie aktiwitelte betrokke 
is, daartoe bevoeg is om hulle 
op die politieke terrein te be
gewe. Miskien moet Politiese 
Raad sy aktiwiteite sodanig 
wysig dat hy alle studente kan 
be trek. 

In die tweede plek word 
Paksas deur mnr Eksteen as 
rassisties beskou. Paksas se 
eerste doelstelling bepaal 
egter die volgende: Paksas wil 
met die oog op die eiesoortige 
bevolkingsamestelling van die 
RSA hom beywer vir die 
voortbestaan, uitbouing en 
beveiliging van die Blanke 
volk, met volle erkenning en 
geleentheidskepping vir die 
Swart- en ander Kleurvolke 
van Suid-Afrika tot volwaar
dige en soewereine entiteite 
in hul eie reg, wat presies in 
lyn is met die Nasionale Party 
se program van beginsels vol
gens artikels 1 tot 4 asook ar
tikel 13. 

Dft, terwyl daar sportsoorte 
sonder enige voltydse arrig
ting hoegenaamd is aoos ge
wigoptel, judo, skerm, en 
trampolien. Muurbal, pluim
bal en stoei het slegs deel
tydse afrigting. Dit is duidelik 
dat sekere van hierdie sport
soorte sonder afrigting oor 
meer potensiaal beskilt as die 
sportsoorte wat gespe
sialiseerde afrigting ontvang. 

Koshuisnuus yl en .vaal 

Dit is 'n ope vraag wat die 
studente verlang: meer sport
beurse en minder prestasie, of 
goed gekwalifiseerde voltydse 
afrigters en goeie prestasie. 

Ten spyte van al die beurse 
en afrigting, bet die rugbyklub 
nog nie getoon dat hulle op 
dieselfde vlalt as universiteite 
soos Tuk.kies en Kovsies kan 
meeding nie. 

Wat koshuissport betref, is 
daar nog 'n groter leemte. By 
die onderskeie koshuissport
soorte vind byna geen afrig
ting plaas nie. Dft terwyl kos
huissport die kern van Puk
sport behoort te wees. As die 
koshulsliga sterk iF, is dit van
selfsprekend dat die Puk
spanne beter sal presteer. 

Kan die Puk-student enig· 

Meneer 

Meneer 
Ek weet dit klink.ofmens net 

altyd wil kla en nooit iets 
goeds kan se nie, maar hierdie 
keer bet ek regtig iets op die 
hart. Kritiek kan dalk net help. 

Die klagte wat ek bet, bet 
meer spesifiek betrek.king op 
die koshuisblad van Die 
Wapad. Die koshulsnuus is om 
die minste te se, yl en vaal. Lyk 
my die dae toe daar berigge
wing gedoen is· oor elke kos• 
huis is verby. Dit is altyd net 
dieselfde koshuiae· wat onder 
iiie soeklig kom. Dit kan tog 
nie toevallig wees dat dit altyd 
net dieselfde koshuise is wat 
elke week iets nuuswaardigs 
gedoen het nie. 

Die rede vir hierdie oninte
ressante nuusaanbieding kan 
seker die kosbuise se skuld 
ook wees. Ondervinding bet 
egter geleer dat dit nie in alle 
gevalle waar is nie. Nuus word 

'Die Wapad' word 'n-leeslekkerte! Dankie vir die ver
skeidenbeid interessante berigte· en die doeltreirende 
oordra van inligting. 

Magdat van der Merwe - ".i . 

U itsig-Deurloop 
Tomstraat 
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gegee, maar die "joernaliste" 
daag net nooit by die plek en 
tyd op wat hulle belowe het 
nie. 

Daar word beslis meer 
moeite met sommige koshuise 
gedoen. Foto's wat deur 'n 
koshuis self geneem word en 
aan Die Wapad gegee word, 
word net nooit ontwikkel en 
geplaas nie . .Aanvanklik is 
gese dat Die Wapad nie self 
die foto's kan kom neem by 
byvoorbeeld 'n abie nie 
omdat daar nie altyd iets be
s.kikbaar is nie. Watter ver
skoning word nou gegee? 

Die Wapad is 'n studente
koerant. Die nuus wat ecter in 
die koerant verskyn, lig nie al
tyd die student in oor dit wat in 
en om die kampus gebeur nie. 
In dieselfde asem moet ek-by
voeg dat daar wel goeie be
rigte ook verskyn. 

Klagtes oor die finansiele 
uitgawe van Die Wapad klink 
gedurig op. Mens sal simpatie 
met die koerant kan he as die 
student net tevrede gehou kan 
word met die gehalte van die 
koerant en daarmee bedoel ek 
die gehalte van die nuusin
houd en nie die hoeveelheid 
bladsyeofaantal uitgawes nie. 

Annette 
e Die Wapad het vir 'n geruime 
tyd nie meer ,n "koshuiablad" 

nie. Koshuiae- en ander nuus 
van sosiale aant word vanwei 
joernalistieke redes tusien 
ander nuus 11112.~· 
• NuUBwenke van alle koshuise 
word saver moontlik opgevol{1. 
Die hoeveelheid nuuirwenke 
(waanian 'n oonoig van "sekere 
koshuise" kom) veroorsaakegter 
dat die wenke op grond van be-
1.angrikhnd en interusanthnd 
gekeurmoet word. Daarom word 
afspra1u soms nie nagekom en 
selurefoto's af en toe TIW geplo.a. 
nie. 
• U het r.eg - Die Wapad is 'n 
litaiell&ekommt. Die studente
joerndliste moet beJialwe hu.l vol 
akademiue-programme baie utt 

butu aan harde werk vir Die 
Wapad- daarom is dit moontlik 
om weekliks 'n koerant vol nuus 
uit te gee (terloop& Die Wapad en 
Die Perdeby van Tukkies is die 
enigste studente koerante wat 
weekliks verskyn). Kritiek is al
tyd welkom, maar &ink vir die 
harde werk moet nie agterwel 
gelaat word nie. 
• Die Wapad het (dalk te wyte 
aan die harde werk) gedurig 'n 
tekort aan verslaggewers. As 
koshuise hul inwoners aan
moedig om by Die Wapad te kom 
werk, vergemaklik dit ons taak 
en kan hulk ook help dat nie net 
sekere koshuise "onder die soek
Ug kom" nie. Hoe lyk dit, An-
nette? · 

-Red 

Waardeer koffi.e 
Meneer 

Van die afgelope karnaval 
word baie gese. Daar word po
sitiewe sowel as negatiewe 
kommentaar geboor. 

As ons egter nadink oor die 
hawe van rus en 'n heerlike 
koppie koffie wat boonop nog 
gratis aangebied word, kan 
.ons slegs-positiefvoel. As dan 

KULTUURRAAD 
Uitstalling in 

Totiussaal 
23-25 

Maart 

nog in ag geneem word dat die 
organiseerder reken dat daar 
in die omgewing van 1 200 
koppies koffie geskink is, dat 
die voorrade nie minder as 3 
keer die verwagte was - kiln 
ek my 'n karnavalplaas sonder 
so koffiegeleentheid nie voor
stel nie. 

Dit is tot die Admissiebond 
wat ons bedankinge en lofbe
tuiging in \iie verband moet 
gaan. Die vereniging het na 
die nodige verlof die Agape
organisasie genader wat hulle 
meesterlik van die taak ·ge
kwyt bet. Ek was verheug om te 

INGEVOLGE die Kieswet 
moet alle briewe met 'n 
politieke strekking met 
die oog op die komende 
tussenverlrlesings onder 

self de 
As die doelstellings van 

Paksas dus rassisties is, geld 
dit ook vir die program van be
gins els van die Nasionale 
Party. Wat interessant is om te 
weet is dat mnr Eksteen nie 
net Vooraitter van dle Poli
tiese Raad Is nie, maar ook 

Voorsitter van die Nasionale 
Party se studentetak, voor
sitter van die party wie se eie 
beginsels by as rassiatles be
skou. 

A du Toit 
<C..-&, ft1 nr rao, Ndtels*-l 

Studie het hoer -doel 
Meneer 

Het jy al ooit stilgestaan en 
jouself die vraag afgevra: 
Waarom studeer ek, hoekom is 
ek 'n student (van Engels , 
Ekonomie, Politieke Weten
skap, wat dit ook mag wees). 
Hierdie skrywer bet drie weke 
gelede van Korea gekom en is 
diep getref deur die PU vir 
CHO-studente wat besig is om 
kennis in elke veld te ver
samel. Ons jong Koreaanse 
studente bet oo.k die begeerte 
om te studeer. Waarom al die 
strewe na geleerdheid? Wat is 
die doel van alles? 

Jy kan se: "Ek wil regtig 
geluk.kig wees" of "ek wil die 
bevrediging he van 'n veilige 
posisie in die lewe". In die 
denke van baie van my 
vriende, is sekuriteit van posi
sie die eerste prioritiet. Ge
woonlik is dit materialistiese 
sekuriteit wat hulle soek. Mis
kien is jy so - jy studeer sodat 
jy geld kan verdien om die 
materiele geriewe van die 
lewe te kan geniet, asook die 
lekker vakansies met familie 
en vriende . .Maar is -dit die 
ware weg na geluk? In die dae 
toe die VSA begin bet met die 
ontwikkeling van sy groot ryk
domme, bet 'p. man genaamd 
Jay_ Gould sy lewe aan die saak 
gewy en miljoene der mil
joene dollars gemaak. En tog 
het die multimiljoener op sy 
sterfbed uitgeroep: "Ek is die 

.. ongelukkigste man in d~ 
wereld". Hy het te laat ontdek 
dat geld nie die menslike hart 
kan bevredig nie. 

Miskien is dit mag en pre
stige wat jy soek. "Ek wll 'n 
leier van mense wees" kan by 
se "'n persoon wat die respek 
en agting by baie afdwing." Dit 
blyk aie doel van die leiers 
van die wereldkommunisme 
ook te wees, al probeer hulle, 
hulle dors na gesag verbloem 
met bedrieglike praatjies oor 
vrede. Baie jare gelede bet 'n 
man soos Alexander die Grote 
daarin geslaag om die hele be
skaafde wereld te verower (al
tans alles waarvan hy geweet 
het). Het die groot gesag hom 
gelukkig gemaak? Geensins 
dat, hy bet gebroke gesterf • 
omdat daar nie nuwe werelde 
was om te verower nie. 

Of miskien is kennis jou 
mikpunt. Party jong mense wil 
net studeer ter wille van die 
studie self, om all es te leer wat 
hulle kan. Hulle put 'n diep 

, bevrediging uit nuwe .feite en 
die ont'Wikkeling van hulle 

. verstand. En tog is kennis nie 

dankie 
verneem dat· die organisasie 
hulle dienste lean verdrie
dubbel, sou bulle genader 
word. Dieselfde dienste word 
by Tuk.kies en RAU se jool ge
l ewer en die opkoms daar 
steek sleg af teen die van die 
Pukke. 

'n Karnavalplaas sonder die 
koffie, sal 'n blok aan die been 
he op die pad na sukses. Die 
getalle dui daarop dat dit iets 
is waarvoor ons Pukke al lank 
wag. 

AJ Burger 

die naam en adres van die 
skrywer verskyn. Poli
tieke briewe tan duCI nle 
onder skuilname vttnlcfn 
Die. 

die ware sleutel tot ware gel ult 
nie . Die . groot filosoof 
Schopenhauer is eendag aan
getref waar hy op •n bankie sit 
met sy kop in sy hande diep 
ingedagte. 'ii Polisieman bet 
hom vir 'n boeyielaar aange
sien en streng vir hom gevra: 
"Wie Is jy, en wat doen jy 
hi er?" . Schopenhauer bet 
opgekyk en gese: "Ek wens ek 
bet geweet". Die man bet sy 
verstand tot die maksimum 
ontwikkel en tog was hy on
kundig oor die doel van die 
Iewe self. 

Wat is die ware doel van ons 
strewe, wat is die doel wat die 
meeste betekenls en bevredi
ging gee. Die Psalmdigter het 
die antwoord gevind toe by 
van ·aangesig tot aangesig 
teenoor God gestaan bet. "U 
sal my die pad van die lewe 
bekend maak; versadigingwan 
vreugde is voor U aangesig, 
lieflikhede is U regterhand, 
vir ewig" (Psalm 16:11). Om te 
verkeer in die teenwoordlg
heid van die Koning van ko
nings is die ware doel van die 
bestaan. Om medewerker van 
die God van heerlikheid in sy 
koninkryk te wees, die kerk 
van Jesus Christus - dit moet 
ons hoogste doel wees. "Wat 
sal dlt 'n mens baat as by die 
hele w~reld win en aan sy siel 
skade ly" se Jesus Christus 
(Mark 8:36). "Maar die een wat 
sy lewe om my ontwil verloor, 
sal gered word". Hy sal ter
selfde tyd ander red. 

.Waarom studeer ekZ In my 
ernstige soeke na kennis, is ek 
een van die wat Paulus beskryf 
het JS "altyd besig om te stu
deer, maar tog nooit tot die 
kennis van die waarheid kom 
nie" (2 Tim 3:7). Of bet ek die 
groot ontdetdting gemaak wat 
Augustinus genoop bet om tot 
God te se: "U bet ons vir U ge
maak,.ons hart rus eers as dit 
in U rus". 

Sung-Soo Kim 
Mnr Kim het vier weke gelede 

in Suid-Afrika aangekom uit 
Korea en bly in Heimat. Hy doen 
811 D.Ed. in Teoretiese Opvoed
kunde onder prof J L van der 
Walt. Hy neem privaatlu3e in 
Afrll«Jam by dr LC Minnaar, 'n 
voomialige ~ent aan die PU. 
Hierdie brief is geplaas SOOS dit 
ontvang is. 

-Red 

ALLE eerstejaarstudente 
wat hul militere diensplig 
gedoen bet, word van 
Maandag 16 Maart ontbef 
van alle eerstejaarsverplig
tinge ilJ kosbuise, lui 'n 
kenniqewing van die be
stuurskomitee van die uni
versiteit. Dit geld ook vir 
damestudente wat weer
magopleiding op George 
ondergaan bet. 

Huiskomitees word ook 
versoek om koshuisver
gaderings nie later as 
middernag te laat aanbou 
nie. 

Verder sal daar streng 
opgetree word teen 
enigiemand wat bom
skuldig maak aan voortge
sette orientering van 
eerstejaars. 

Koshuisinwoners word 
v.ersoek om studie- en 
stiltetye stiptelik na te kom. 

DI 
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Wapad-s·kaak 
vorder f I u ks 

DIE eerste fase van Die 
Wapad se skaakkam
pioenskappe is vinnig 
besig om ten einde te 
loop. 

der Schyff - 2-1/2; H van 
Wyk, K J onkheid, C van der 
Walt- 2; B Venter, R Os
tendorf, P Cilliers - 1. 

Die wedstryde vind 
Maandae om 18h30 en 
Woensdae om 19h00 plaas. 
Maandae sal spelers by die 
maksiestel · b$7mekaarkom 
en daarna ' n geskikte lo-

'• 

kaal beweeg. 
Woensdae se wedstryde 

sal saamval met die skaak
klu b se oefening en dit 
vind in kamer 10 van die 
Frans du Toit-gebou plaas. 
Alie belangstellendes is 
welkom om te kom skaak 
speel op 'n Woensdagaand. 

··--·· .--. ......... ,, ... ;~ ,. , 
• 'n Paar van die inwoners van· Blok J van Kasteel en van 
Gange Drie en vy:fvan Hombre wa! ve;Zeilepi91fcwaq.n4' n H 

vrugtefees by die Dam gehou hj!t. . 

BLADSY SEWE 

"UND !iollten man uns 
frageii, was halt euch 
denn bier fest, ja fest -

Die derde rondte word 
hierdie week (16 tot 20 
Maart) afgehandel. Dit wil 
voorkom asof daa'r slegs 
vyf rondtes nodig sal wees 
om te bepaal watter spe
lers deurdring na die vol
gende fase van die kompe
tisie. Spelers het dus nog 
net twee wedstrydspelle 
oor waarin hulle hul staal 
kan wys. 

H.o.o~ lml'llls 
kan verdwyn 

·Apt eke rstoe kd ms - . 
IS 

. wir konnten our sagen: 
WIR LIEBEN SUD
WEST! 

Vir die tweede fase gaan 
die spelers op grond van 
die punte wat hulle in die 
eerste fase behaal het in 
groepe van ongeveer 6 spe
lers verdeel word, wat dan 
op 'n rondomtaliebasis 
teen mekaar speel. 

Die spelers wat al die 
derde rondte afgehandel 
het, se punte is soos volg: 
VV van der Merwe-3; J van 

Parlement 
praat oor 
aktualiteit 
van CHO 

DIT hang van die Trans
vaalse Onderwysde
partement af of H.O.D. 
(Sek) as. 'n kursus gaan 
verdwyn of steeds"aan
gebied sal word. Die 
kursus sal egter sfeeds 
aangebied word solank 
die T.O.D. beurse gee en 
daar steeds inskrywings 
is. Die nagraadse 
onderwysdiploma sal 
steeds aangebied word 
en kan nie as 'n kursus 
verdwyn nie. 

H.0.D. (Sek) is as kursus 
ingestel toe die T.0.D. 'n 
tekort aan sekondere 
onderwysers gehad het, 'n 
tekort wat steeds groter 
word. Daar bestaan steeds 
aanvraag na die kursus. 

H.O.D. (Sek) studente
getalle verminder steeds 
met die geintegreerde 
kursusse soos B.A. (Ed), 
B.Sc (Ed), B.Comm (Ed), 
B.Bibl (Ed), wat tans aan
gebied word. 

danker 
VERLEDE Dinsdag
aand tydens ' n P ASV 
vergadering, bet mnr 
Sirakis, die president 
van die Suid-Afrikaanse 
Farmaseutiese Federa
sie, die aptekerstudente 
toegespreek oor die toe
koms van die apteker in 
Suid-Afrika. 

Volgens mnr Sirakis, is 
die toekoms van die ap
teker in Suid-Afrika maar 
donker. Dit gebeur dees
dae dat geneeshere in ses 
maande kursus in Farma
kologie neem, en dan aan 
die pasient voorskryf wat
ter medisyne vir watter 
siekte geneem moet word. 
Sodoende word die funk
si e van die apteker on
dermyn en kry by nie die 
geleentheid om horn in sy 
werk uit te leef nie. 

Daar is ook nou die so-

genoemde Kliniese apte
ker wat 'n spesifieke medi
,;;vne voorskryf nadat die 
geneesheer die siekte ge: 
diagnoseer het. 

Die vaksamestelling van 
die apteker se kursus het 
sy oorsprong in Engeland 
waar dit vandag nog uit
gewerk word. Die same
stelling is egter van so 'n 
aard dat sekere dinge ver
al in die eerstejaar, heel
temal onnodig is . 

Daar is twee tipe apte
kerskursusse: aan die 
Technikon waar slegs 'n 
diploma verwerfkan word, 
maar wie se werk meer op 
die praktiese toegespits is 
en wat ook meer spesifiek 
is, en 'n graad aan 'n Uni
versiteit verwerf. 

Die salarisse van apte
kers is ook nie b·evre
digend nie, hoewel die 
plattelandse apteker niks 
bet om oor te kla nie. 

'n Vraag wat nou al hoe 
meer by die aptekers- ont-

staan , is ~f dit die moeite 
werd is om solank vir 'n 
graad te swot en iemand 
sonder enige ondervi n
ding van medisyne doen 
die werk? 

• Mnr Sirakis, president 
van die Suid-Afrikaanse 
Farmaseutiese Federasie. 

Dit is maar net die woor
de van 'n mooi liedjie , 
maar vir die Suidwesters 
op die Puk, kom die woor
de uit die hart en help dit 
nie juis om die verlange 
huis toe te stil nie! Die huis 
is egter ver en dit is net 
hier waar die Suidwes
vereniging moes wys wat 
in horn steek ... 

Akademie gelos 

Vrydagmiddag het 24 
van die lede hul akademie 
beslis eenkant toe geskuif 
toe hulle in 2 Puk-kombi 's 
en onder die toerleiding 
van mnr en mev Piet Gryf
fenberg in die pad geval 
het na die Rustenburg 
ltampeerterrein. 

Motivering 

Die Suidwes-vereniging 
bet so pas sy spore op die 
Puk begin trap, daar dit 
nuutgestig is. Die doel van 
die kamp was om die ver
eniging te motiveer vir 
jare en jare se suksesvolle, 

NA aanleiding van die 
kwessie oor gemengde 
koshuise wat op die votige 
Studenteparlement-sitting 
baie uiteenlopende be
spiegeling uitgelok bet, is 
daar besluit dat die vol
gende sitting op 25 Maart 
om 19h30 in die Senaatsaal 
sal gaan oor die aktualiteit 
van CHO. 

1--~~~~~~~~~~~-L-~~~~~~~~~~~~..-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-+ voortbestaan. Dit vra nou 

Sprekers wat sal optree 
is: Jan-Louis du Plooy, Pi et 
Fanoy, Andre v d Walt en 
profN J Olivier van Regte. 

Al die Pukke word uit
genooi om te kom luister 
en hul saak deur hul Par
lementslede te stel. 

Gesels saam 
IDEOLOGIKA is beslis nie 'n vloekwoord nie. ln
teendeel dit is eerder daar om jou speurvernuf en 
nuuskierigheid intens te prikkel en te stimuleer. 

Stel u belang in die vol
gende temas: 

• Swart Teologie 

Lokate vernoem 
• .Maatskaplike pro
bleme van die student 
• Orientering- 'n moet 
of nie 
• Duiwelaanbidding 
• Saamblyery 

na au .. kosh:uise 
• Proefhuwelike 
• Gemengde koshuise, 
en nog vele meer. 

WK.ALE in en om die 
Studentesentrum gaan 
na ou koshuise vernoem 
word. 

Die 'twee konferensie
kamers is vernoem na 
Gathland en Toekoms. 
Gathland, wat reeds in 1975 
gesloop is, was gelee waar 
die SS vandag is. Toekoms 
se staanplek was waar die 
muurbalbane nou gelee is. 

Daar ·is steeds heelwat 
lokale wat gedoop moet 
word, byvoorbeeld die 
twee restaurante, die 

dameskroeg en die braai
vleisplek. 

Die gedagte bet ontstaan 
om ou koshuise wat ge
sloop is, se name op die 
manier vas te le vir die 
nageslag. Dit moet ook die 
gemoedere van, byvoor
beeld oud Thaba-Jahers 
kalmeer. Hulle bet dit no
dig geag om hul name op 
die dakke van Heide en 
Karlien te verf. 

Deur die vernoeming 
van die ou koshuise, sal ou 
tradisies steeds lewendig 
bly, al is dit slegs in naam. 

As jy belangstel hied ons 
jou die geleentheid om dit 
in 'n intieme groep te be
spreek. 

Gooi jou naam, adres en 
tema waarin jy belangstel 
in buss.ie 75 agter die inlig
tingshokkie in die SS of 
kontak die voorsitter 
Fanie Vorster, in Caput 
(3375/76), ondervoorsitter 
Sarel v d Westhuizen, 
Caput (3375/76), sekre
taresse Retha Swart, Wan
da (4327/28) of penning
meester Daan Bakker 
(21717). 

Beheer u skilfers 
rheer doeltreffend 

Behandeling teen skilfers is maar onbe
vredigend en beheer eerder as genesing 
behoort die oogmer.k te wees. Daar is baie 
preparate wat seleensulfied en sinkpre
parate bevat, en die meeste van hulle be
heer skilfers baie doeltreffend. 

poe en vryf dan die kopvel in met 'n velwa
ter wat 2 % salisielsuur bevat. Op die ma
nier bly die medikasie op die kopvel tot 
die volgende sjampoe. 

Gewoonlik sal skilfers in toom gehou 
word as die kopvel weekliks met 'n melk
sjampoe gewas word. Dit kan dalk nodig 
wees om dit twee keer per week te was, 
maar dit moet nie te dikwels gewas word 
nie want dan verwyder u die oJie van u 
kopvel af. 

In ligte gevalle moet 2 % salisielsuur in 
'n salf in die kopvel ingevryf word en 'n 
uur of wat later met 'n reinigingsjampoe 
verwyder word; of gebruik 'n melk sjam-

DIE Bedryfskennis-IV
studente bet Sondag, 1 
Maart, op 'n vier-daagse 
opvoedkundige toer na 
die Krugerwildtuin ver
trek. 

Die toer is 'n jaarlikse 
instelling en sy hoofdoel is 
om die studente vertroud 
te maak met die'inheemse 
boomsoorte van die Wild
tuin. Die koste verbonde. 
aan die toer beloop R30 en 
sluit verblyf en etes in. 

Die studente het Son
dagaand op Projekoord 
geslaap en Maandagog
gend na die Meiring de 
Wet-navorsingstasie ver
trek. Hier bet hulle 'n le
sing ontvang oor die aard, 
groeitoestande en le
wenstydperk van den
nebome. 

Dinsdagoggend is bulle 
op 'n besigtigingstoerdeur 
die denneplantasies ge
neem. Hoogs opgeleide 
werksmense bet aan bulle 
getoon hoe die dennebome 
m.b.v. elektriese apparaat 
afgekap en gesaag word. 
By die Acme-saagmeule is 
die studente gewys hoe 
dennebome ontbas, opge
saag, gegradeer, gestapel 
en gedroog word. 

Die toer bet Woensdag
oggend geeindig met 'n be
soek aan die Pulpfabriek 
in Nelspruit. Hier is die 
studente onder meer ge-

wys hoe bloekombome ge
pulp word. 

Die algemene gevoel 
onder studente is dat meer 
sulke opvoedkundige 
toere onderneem moet 
word, ook deur ander de
partemente. Sodoende 
kom die student in aanra
king met die praktiese as
pek van sy kursus en word 
die teorie beter toegelig 
en verstaan. 

ook nie ju is veel van 'n pro
feet om te v,0orspel dat dit 
we1 die geval sal wees nie! 
Mens kan maar net kyk na 
die gees van optimisme en 
entoesiasme wat onder die 
lede heers. 

Mekaar leer ken 

Die kamp, wat sonder 
enige spesifieke program 
gefunksioneer het , was 
ook 'n goeie geleentheid 
vir die lede om mekaar so 
tussen die swem, bergklim 
kosmaak deur, beter te 
leer ken. 

Sesuur Sondagmiddag 
was hulle •terug. Op die 
vraag hoe die kamp was, 
het jy net 'n bree glimlag as 
antwoord geltry! 

p"SiB -,. 
vot dit kop _, dolls 

Kom ons stel jou voor un 
'n nuwe dimensie In haar· 
gofwing: UNI-PERM met 
pH-batansl Dit lyk nes na· 
tuurlike krullel IP 
Geen kroes-en- · . 
knoop bossiekop t". , 
niel Nog goeie · • ' 
nuus van Guys & 
Dolls is lae, lae pryse net 
vir studentel Wees 'n IN
dingl Bly voor met die 
jongste haarmodes I Altyd 
tot u vriendelike diensl 
Die uwe, 

GUYS & DOLLS, Tomstr. 82, tef. 8071. 
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Tien Pukke s.peel 
Wes-Transvaalspan 

• • 1n 

Karateklub 
het goed 
presteer 

TWEE van Puk se top
karatekas het die na
week van 6 en 7 Maart, 
aan die Suid-Afrikaanse 
senior swartgordelkom
peti si e en die 
J .K.A.-styl, deelgeneem. 

gewen. Vir die derde 
agtereenvolgende jaar het 
Villagers met die goud 
weggestap. Die dorp het 
skoonskip onder die kos
huise gemaak. 

Johan van Tonder is die 
man wat die beste tydens 
die kompetisie gevaar het. 
Delize Bosman is die dame 
wat almal van haar vaar
digheid verseker het deur 
'n uitstekende vertoningte 
lewer. 

Die Uitslae het daar as 
volg uitgesien: 

Mans: 

NA die finale Wes
Transvaalse rugby
proewe wat Saterdag 14 
Maart ep Olienpark ge
hou is, is tien Pukke in 
die span tagesluit. Vier 
Pukke is ook vir die 
B-span gekies. 

Die A-proefspan bet die 
B-proefspan met 49-9 ge
wen. Die spanne is net 
daarna gekies. Al die 
Puk-spelers wat aan die 

proewe deelgeneem het, 
het baie goed gespeel. Pi et 
Conchar het weer sy- ou 
vorm herwin en het in die 
flankposisie uitgeblink. 
Gert Smal het self ook goed 
gespeel. Die Puk se nuwe
ling, J P Geldenbuys, het 
getoon waarom daar van 
bom geprailt word as 'n 
moontlike Springbok vir 
die toer. Al die ander 
voorspelers bet beindruk. 

In die agterlyn het Her
man Kleynhans ontpop as 

'n goeie stelskopper en het 
met net drie skoppe pale 
toe misluk. Met sy spoed 
voorspel Zillen Roos net 
gevaar vir spanne wat van
j aar teen die Puk gaan 
speel. 

Wessel van der Merwe 
het met sy aanvallende 
heelagterspel sy plek in 
die Wes-Transvaalspan 
oopgespeel. Jscques du 
Plessis wat vir die B-span 
gekies is, het uitgeblinken 
Cobus van Wyk sal sy sok-

Reon du Plooy (lid van 
verlede jaar se SAU-span) 
het in die laaste elimina
siegeveg teen die Spring
bok, K Geyser, verloor na 
'n baie opwindende geveg. 
Dalize Bosman het 'n 
derde plek in die dames
kata verower. Sy het met 
party bekende Spring
bokke afgereken, onder 
andere die Springbokaf
rigster. 

Eerste is Villagers ; 
tweede is Caput; derde is 
Drakenstein; ·vierde is 
Klooster en vyfde . is 
Hombre. 

• Charl Botes voer 'n suksesvolle gooi teensy opponent uit. Hy het 'n tweede plek behaal 
tydens die Suid-Afrikaanse Judo-Kampioenskapp.e 

Dit was beide Reon en 
Dalize se eers te senior 
Suid-Afrikaanse kom
petisie. Albei het goeie 
vertonings gelewer by die 
kampioenskappe en daar 
word nog groot dinge van 
hulle verwag. Die feit dat 
daar meer as 200 d.eel
nemers aan die kampioen
skappe deelgeneem bet, 
maak hulle prestasies baie 
indrukwekkend. 

Dames 
Eerste is Dinki; tweede 

is Oosterhof; derde is ver
geet-my-nie; vierde is 
Klawerhof en vyfde is 
Wag-'n-bietjie. 

Pok-judo presteer, 
Die Puk se karatespan 

het dus geno<'g diepte om 
weer die SAU-kompetisie 
vanjaar te wen. 

Die Karatekoshuisliga 
vir 1981 is onder~keidelik 
deur Villagers en Dinki 

Die voorsitter van die 
klub, Reon du Plooy is van 
mening dat die standaard 
van die kompetisie van
jaar oor die algemeen laer 
as vorige jare was. Villa
gers was verplig om hul 
B-span in te skryf om die 
ander koshuise ook 'n kans 
tot oorwinning te gee, nog
tans bet Villagers gewen. 
Die damen se kompetisie 
was egter baie sterker as 
in die verlede. 

DIE grootste Spring
bokproewe wat ooit in 
Suid-Afrika aangebied 
is, het Saterdag 14 Maart 
in Johannesburg plaas
gevind. Die Pukke wat 
vir hierdie proewe inge
skryf het, het almal baie 
goed gevaar. Twee van 
die Pukke is ook uitge
nooi om aan die Suid-

Afrikaanse spele wat in 
Mei vanjaar in Kaapstad 
plaasvind, deel te neem. 

Chari Botes en Bennie 
Wheeler is uitgenooi om 
aan die Suid-Afrikaanse 
spele deel te neem. Bennie 
moes ongelukkig na sy eer
ste geveg onttrek as gevolg 
van 'n voetbesering. Hy het 
sy voet 'n week voor die 
proewe beseer. 

Die enigste Puk-dame 
wat ingeskryf bet, Tea du 
Toit, het goed geveg. Paul 
Kruger het sy eerste twee 
gevegte gewen, almal se 
hoop was op.horn gevestig 
tot 'n verkeerde beslissing 
horn uitgeskakel het. 

M Knoetse en Johan 
Boshoffhet albei 'n vierde 
plek behaal. Die ander 
deelnemers was Cornelius 
Pretorius, ' n man met 
potensiaal maar net die 
ondervinding ontbreek en 

Chari Botes, 'n uit- Tbeodorius en Marius 
stekende judoka en afrig- Papavarnavas. 
ter van die klub, het baie Van al die universiteite 
goed geveg. Hy is egter wat ingeskryf het, is 
deur een van die beste Kovies die enigste wat 'n 
judokas in Suid-Afrika, Springbok opgelewer het, 
Andre French, uitge- daarna is die Puk wr met 
skakeL Charl het met die 'n tweedeplek spog. Die 
iweede plek huis toe ge- Puk-span gaan nou in 

e Rugby die tien beste beoefenaars van die sport- kom, wat 'n uitmuntende Johannesburg oefen om 
Die Taurusspan het Saterdag 14 Maart 

die Puk se naam tydens 'n rugbydag op 
Louis Trichardt hoog gehou. Hulle het 
teen Louis Trichardt gespeel en 31-13 ge
wen. Die span bestaan uit gekombineerde 
koshuis- en lbbiespelers. 

Die lb bi es en die onder-20 B-Span speel 
Saterdag 21 Maart op Loftus Versveld 
teen spanne van Tukkies. Dit sal voor
wedstryde wees vir die wedstryd tussen 
Tu ks I en die Argentynse span, Los Toros. 

• Tafeltennis 
Tydens die tafeltennisliga wat verlede 

Woensdag, 11 Maart gehou is, het die 
Puk-span bewys dat hulle nie verniet met 
twee Wes-Transvaalse spelers spog nie. 
Hulle is Karin Rink en Retha de Wet. Die 
Puk Al-mansspan het Ontvanger met 
10--0 gewen en die Puk A2--mansspan het 
teen Orkney gelykop gespeel met 5 elk. 
Die damesspan, Puk B, het ook teen Ork
ney 7-3 gewen. 

• Trampolien 
Sharlene Geyser, die Puk se Springbok 

wipmatspringer, is uitgenooi om 27 Maart 
aan die top-ti~n kampioenskappe wat in 
Pretoria gehou word, deel te neem. Net 

soort is uitgenooi na die geleentheid . prestasie is._ ondervinding op te doen. 
Daar sal twee afdelings wees, naamlik 1--------------------------l 
wipmat en dubbel mini-wipmat. 

Hierdie kampioenskappe sal ook dien 
as Springbokproewe vir die twee toetse 
teen Amerika wat in Suid-Afrika aange
bied word. Sharlene was derde op die 
wereld-kampioenskappe wat in Switser
land gehou is. Sy was ook sportvrou van 
die jaar vir Puk in 1978 en 1979. 

• Binnemuurse Hokkie 
Vrydagaand, 13 Maart het diePuk in die 

hokkie-intervarsity teen RAU goed pres
teer. 

Die dames se tweede span verloor 5-4 
teen RAU. Die eerste span wen RAU 7-3. 

Die mans se tweede span wen 6-2 teen 
RAU en die eerste span verloor 7-3 teen 
RAU. 

Die mans h et besonder goed presteer as 
in aanmerking geneem word dat RAU 
twee Transvaalspelers in hulle span het. 

Saterdag, 21 Maart is daar 'n binne
muurse hokkiedag vir dames waaraan al 
die spanne van Wes-Transvaal sal deel
neem. Dit begin om een-uur die middag 
en sal duur tot die aand. 

Op 28 Maart vind die onder-21 Wes
Transvaalproewe plaas. 

Pukke goed by 
Tvl-atletiek 

BAIE Pukke het pres
teer tydens die Trans
vaalse atletiekkam
pioenskappe. Die kam
pi oenskappe het in 
Germiston plaasgevind. 

Pieter Kukuk het 'n 
tweede plek in die vyf
kamp vir mans onder-19 
behaal. In die verspring 
was hy eerste met ' n 
sprong van 6,534m. Spies
gooi het hy tweede gekom 
met 'n afstand van 43,65m 
en met diskus was hy ook 
tweede met 36,12m. Pieter 
het ook tweede plekke in 
die 200m en die 1 500m be
haaL 

Petro Fourie het 'n vier-

de plek in die 400m vir 
dames behaal met 'n tyd 
van 55,9s. Sy is besig om 
mooi van haar beenbe
sering te herstel. Die 
hoogspring is deur die Puk 
Nanda Barnard gewen. 
Haar hoogte was l,65m. 
Die verspring is ook deur 
'n Puk, Barbara Kuun, ge
wen met ' n afstand van 
5,62m Piet Goosen het 
weer eens die diskus ge
wen met 'n goeie afstand 
van 58,18m. Ludwig 
Muyburgh is besig om 
goeie naam te maak, want 
teen die groot kanonne van 
die 400m, het hy 'n derde 
plek behaal. Sy tyd was 
47,0s. 

kies moet optrek as hy sy 
plek in die Wes-Trans
vaalspan wil behou. 

Die Wes-Transvaalse 
span is: Wessel van der 
Merwe, Tjaart Pretorius 
(Villagers van Carleton
ville), Herman Kleyn
hands, Zillen Roos, Koos 
van Vuuren (R.P.M.), 
Cobus van Wyk (onder
Jtaptein), George Moor
croft, Nie Nortje, Jose Ma
leta (Westelikes), Jan Jon
ker (R.P.M.), Piet Conchar, 
Andre Markgraaft (kap
tein), Paul du Plessis 
(Potch dorp), Gert Smale 
en J P Geldenhuys. 

Die B-span is: Christo 
Grobler (Weermag), A 
Esterhuysen (Pote), 
Louwtjie van der Walt, 
Pikkie du Toit (Pote), Jac
ques du Plessis, w·illiam 
Jenkins (R.P.M., Diederick 
Nel (Potch dorp), Anton 
Fick, Johan Labuschagne 
(W~ermag), Herman Jordt 
(R.P.M.) Cassie Carstens 
(Pote), Sarel Loots, Christo 
Bosch (Oos Driefontein) en 
Jurie Welthagen (Strath
vaal). 

Kantoor 
verskuif 

DIE penningmees
terskantoor van die 
Studenteraad het ver
skuif na lokaal 107, 
die vorige Kultuur
raadskantoor. Kul
tuurraad gebruik 
voorlopig kantoor 
K113. 

Skietklub 
• groe1 

SEDERT die Puk ge
open het aan die begin 
van die jaar, het die 
praktiese skietklub 'n 
ongekende groei beleef. 

Die ledetal van die klub 
het vervyfdubbel en dit 
groei nog steeds. Dit is 
veral dames wat nuut aan
gesluit het. Die klub het 
alreeds 25 dames in hulle 
geledere. Die SSR het vyf 
pistole aan die skietklub 
geleen omdat daar 'n te
kort aan wapens is. 

Die dames is baie handig 
met die vuurwapens, al het 
hulle nog nooit van tevore 
'n vuurwapen hanteer nie. 
Meeste van die dames het 
gou vertroud geraak met 
die bantering daarvan en 
sal eni$e persoon laat 
rondstaan indien sy die 
wapen moet gebruik vir 
selfverdediging. 

'n Nuwe baan is onlangs 
in gebruik geneem en daar 
is ook 'n bosl-aan opgestel. 
Daar moet mens dan die 
oefening doen deur tussen 
die teikens deur te be
weeg. Nuwe lede word op 
die offisiersbane vertroud 
gemaak met die bantering 
van wapens. 

Die komende inter· 
varsity hou groot belofte in 
en die Kovsies sal beslis 
moet hard oefen om die 
vasbeslote Pukke te klop. 


