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THEOS KLOP U.O.V.S. IN 
INTERV ARSffY 

In 'n spannende wedstryd, miskien meer v 'r die ondersteuners op die p:l
wiljoen, het die Pukkc die Kovsies in die belangrikste wedstryd van die dag 
totaal oorromp2l met 'n eindtelling van sestien punte teenoor drie. Omdat daat· 
met rustyd nog geen telling was nie, het 'n mens nooit geweet wat om te ver
wag nie. Die tweede helfte het ~gter du'delik uitgewis wie die beste span was. 

Die voorafgaande voorstelling van die tweedejaars het geblyk 'n ware pro
fessie re wees toe bulle gewys het hoe die Oukies verjaag word. Toe die spanne 
voorg2stel is en die dirigente bulle heildronke gedrink het, was alma! s2 senu
wees byna op 'n breekpunt gewees. D :e belangrikste wedstryd van die lntervar
sity - en alma! het stip op die veld gekyk. 

Die wedstryd hct op 'n taamlike lae mis. 
noot begin toe die b:weging maar Nadat hy 'n bietj:e senuweeagti~ 

traag ~ekom het en die spelers me- begin het, het cmfw cmfwyp fwyppp 
kaar nie mooi kon vind nie. Na SO' 'n voorspeler is, op hierdie stadium 
wat 'n vyf m'nute het Groot Dick begin om eintlik vir die spel van die 
Putter die Puk · amper laat voorloop agterlyn te sorg . Van rustyd af h:t 
met 'n reuse strafskop, maar ongeluk- die Pukke ook in die Kovsies sc haif-
kig was dit mis. geb:ed begin boer en van toe af was 

Vyftien minute later het N. Smith daar feitlik net ecn pan op die veld 
vir U.O.V.S. 'n maklike drie punte en vera! die P.U.-v oorspelers bet die 
weggegooi toe hy 'n maklik e strafskop bal mooi rondgegooi. Die telling het 
verb rou het. Die spanning hct geloop op elf- nul tc staan gekom toe Dick 
toe Ben van der Walt van sy cie vyf- Putter d 'e bal vir Ben van dcr Walt 
en-twintig af dcurgebrcek bet en op gegec het wat in die hoek gcdruk hct. 
die halflyn voorgekeer !S deur die Klein Dick kon nie vcrvyf n'e. 

heelagtcr met verder 'n oop veld voor Die eerste keer toe U .O.V.S. w~~ r 
hom. in die Pukke sc halfgebied gekom het, 

Na rustyd bet Lang Stoney Steen- het Smith .'n strafskop oorgesit om 
kamp 'n drie langs die pale gedruk vir die cnigste drie punte van U.O.V. 
na 'n agterlynbeweging van die half- S. te sorg. Die Pukke het egter nie 
]yn af t oe Jan de W et die bal ge- op hulle laat wag nie en Klein Dick 
skop bet en die U.O.V.S.-hedagtcr bet deurgebreek, die bal na At Engel-
die bal misgevang hct. 'n Knap stuk- brecht gegce wat gesorg het dat d 'e 
kie wcrk is gelewcr toe Blum aan die veld oop is vuordat hy die bal uitge-
ander kant by die agterlyn aangcsluit gee bet vir 'n maklike drie. Oos van 
bet en Ben van der Walt dcurgegaan der Merwe het ven·yf en so die 
bet vir 'n t) 1 ir. Die ver\'yiskop was ei!1dtelhng op 16-3 te staan gebring. 

l'\okkels Fourie, Billy Duvenhage, 
H endrik Erasmus en Swart, Ston '!y 
Steenkamp, om enkele name uit te 

sunder, was die Pukke se uitbh1kers. 
Nokkels se mooi breke veral, het die 
Pukke amper laat hartverlamming kry. 

Vir die Kovsies het Kruger die kap· 
tein, en Smith vera! lewendige en 
mooi pel gelewer. Dit is jammer dat 
Jan de Wet van die Pukke, nie wou 
uitgee nie - anders kon die telling 
dalk nog hoer gewees het. 

HEELAGTER DRUK DRIE 
NAVY WEN 12=5 

In 'n wedstryd met taamlik min agterlynbewegings, het die 

Navy tog daarin geslaag om U .O.V.S. se tweede span met 12~5 

te klop. Die voorspelers moes 'n harde spel speel en by die agter~ 

lyn het die bal telkens net tot by die senters geloop, 

Die tweede helfte van die wcdstryd 
was 'n ongclukkigc tecstelling met die 
cerste helfte. In 'n dooierige spel was 
daar min samespel en die spel was b:
perk tot die voorspeler . Die beperkte 
aantal agterlynbewegings het ook tel
kens by die senters doodgeloop. Abe 
Pelz.cr (P.U .) sal meet leer om die 
bal te laat loop. Dit was tcleurstellend 
om te sien dat by so lank aan die bal 
vashou. Ecnkeer het hy 'n mooi dric 
wat kon volg, weggegooi deurdat hy 
r.ie gou gcnoeg uitgegce het nic . 

Nietemin het d~t geblyk dat die Na
vy tog bulle opponente oor was en 
hulle mooi oorwining goed verdien 
het. 

In die eerste kwarticr het Abc Pel-
zer ,n gaping gencem en n, onvervyf, 

de drie gedruk. K. Swanepoel hct hier• 
na weer oorgegaan vir 'n drie en die 
vervyfskop was weer m's. Nadat een 
van die U .O.V.S .-spelers gevaariik 
deurgebreek het, het Louw Erasmus, 
die Puk-hcelagter, hom voorgekeer en 
hierna self oorgegaan vir 'n mooi drie . 
Die vervyfskop was weer mis . Die rus· 
tydtell!ng was ook 9-0. 

Naby die einde van die wcdstryd het 
H arrington van P.U. deurgebreek vir 
'n baie mooi dne in die hoek. Weer 
kon Hauptfleisch nie vervyf nie. Die 
U.O.V.S.-span bet 'n bietjie reggeruk 
en die kaptein, Labuschagne het oorge
gaan vir 'n vervyfde dnc. Die cindtcl-

ling was dan ook 12-5. 
Alhoewel die U .O.V.S. se span baie 

Jig skyn te wees het hulle tog goed 
gebou teen die Navy wat die oorwiw 
ning werklik verdien het. 

ONS SE DANKIE. 
REMBRANDT 

Langs hierd~e weg wil die re. 
daksie van ,Die W a pad" hulle 
hartlike dank oorbring aan die 
Rembrandt-Tabakvervaardigings

korporasie vir hulle goedgWlSte
like samewerking om hierdie spe
siale uitgawe van ons studenteblad 
moontlik te maak. Dit het nog 
nooit in die verlede gebeur dat 
die redaksie 'n spesiale lntervar
sity-uitgawe die lig laat sien het 
nie, deels omdat dit vroeer nie 
moontlik was nie en deels omdat 
die finansies dit nie toegelaat het 
n:e. Hierdie jaar, egter, is Rem
brandt genader en het hulle hulle 
weg oopgesien om die gehele on· 
koste van ons blad te dek. 

Ons kan aan hierdie maatskap
py net se dat ons dit baie hoog 
op prys stel en hulle baie dank
baar is daarvoor. 

HOOFREDAKTEUR, 

,Die Wapad" 



BLADSY TWEE .. DIE W APAD" 

Die Afrikaanse 
Lewenswyse 

Om voetbal te speel, om Rugby te praat, 

om te juig vir wie jy ook wil . . . . .. 

dft is die Afrikaanse Jewenswyse. Maar 

of jou span ook a! wen of verloor, 

Rembrandt word altoos verkies .....• 

ook dlt is tipies Afrikaans . 

.,ELKE S IGA RET 'N MEESTE RSTUK" 

Kop1ueg. R.A. o · 

Sate.rdag, 21 M ei 1955 



Saterdag, 21 Mei 1955 .. DIE WAPAD" BLADSY DRIE 

SATERDAG 2 1 MEl 1955 

Offisiele Studentekoerant van die P.U. vir C.H.O. 

REDAKSIE 
HOOFREDAKTEUR ...... ...... ...... -··· M. J. Strydom. 

ASSISTENT.HOOFREDAKTEUR·· E. J. Smit. 

NUUSREDAKTEURS ...... ...... ...... ...... Mcj. S. J. E. M. van Schouwenburg, 
Mej. M. M. Malan, 
J. T. C. Snyman. 

KUNSREDAKTEU RS ...... ...... ...... ...... Mej. J. M. T. van der Merwe. 
C. D. Roode. 

SPORTREDAKTEURS ...... ...... ...... ...... Mej. L. Grobbelaar. 
M . J. Strydom. 

V ARIAREDAKTEURS ...... ...... ...... ...... Mej. L. du Plessis. 
S. P . B. Buys. 
W. van der Ahee. 

SPOTPRENTTEKENAAR ...... ...... ...... ]. M. Smith. 

FOTOGRA'AF ...... . .. .. . P. Thiel. 

ADMINISTRASIE 
VOORSITTER 

TEDE 

...... A. S. Hechter. 

• 
~""'li t, Mej. M. Stoker, Mej. L. Coctzee, H. Harmse, J. L. Steyn, 

Walt, J. M. Bothma, H . van der W esthuizen, ]. C. Coetzee, 
mepoel. 

IDIIIE GIEVOIEIL VAINI 
I~AIMIIE l~AAID~ I~AIP 
'n Intervar~ity teen U.O.V.S. is vir die Pukke nog altyd iets 

om na uit te sien. As hierdie twee jongste Afril<aanse Universi
teite mekaar op die sportveld en die pawiljoen ontmoet, dan wek 
dit sommer by 'n mens die gevoel van kameraadskap. In die ver
lede was dit nog altyd so dat ons met 'n lntervarsity hierdie bande 
versterk bet. Daarom dat 'n lntervarsity tussen die Kovsies en die 
Pukke nog altyd so suksesvol was. Nie aileen is dit 'n liggaam
like kragsmeting op die sportveld nie, maar daar is ook die hart
like omgang met mekaar langs die veld. Ons ken mekaar al en 
ons weet wat ons aan m.ekaar bet. Een in hart en een in sin, is 
ons lewensideaal en -stryd na dieselfde einddoel gerig en dit is 
die grond waarop die aangename lntervarsitygees tussen ons on
wankelbaar staan. 

In die spel staan ons egter teenoor mekaar. Die aanval van 
die een wat. daarop gem.ik is om die verdediging van die oppo
nente te oorskadu, verg kon entrasie en fyn beplanning aan albei 
kante, sodat dit nie 'n blinde fisiese spel bly nie, maar dit word 
'n geestelike spel van aanval en verdedig - en juis daar leer ons 
mekaar ken en verstaan. 

So 'n kragsmeting tussen vriende moet altyd blywende goeie 
gevolge he. Mag dit dan wees dat, wanneer die Oukies vertrek, 
nie alleen 'n ander aangename lntervarsity agter die rug is nie, 
maar ook dat die studente van twee Afrikaanse Universiteite me
kaar beter leer ken bet, en weer bewus geword het van die dinge 
wat so intiem eie is aan hulle en die Afrikanervolk waaraan hul
le behoort. Want hulle pret is een pret, hulle plig is een plig en 
bulle trewe is een trewe. 

[~_::::::::::::::~:~~~~!~~~~::::::::::::·:::1 
, 

lS bit OLbri s fnz 
Mattheus 16:15: , Hy se vir hulle: Maar julie, wie se julle, 

is ek?" 
In Nasaret is Jesus verag. Is Hy dan nie die seun van Josef. 

die timmerman nie ? Groot ska res wa t Hom aangebang bet, het 
Hom reeds verlaat. Aan bulle kon Christus die Messias belyde
nis nie ontlok nie. Sal Sy volgelinge ook naderband weggaan? 
Sal hulle ook naderband in die versinsels glo ? Voordat bulle op 
hul swak fondamente sal wankel wend Jesus Hom tot Sy disie
pels: , W ie se die mense is Ek ? 

Sorgvuld1g vermy die disiepels die 
kern \'an die vraag. Hulle noem sleg 
d1e mense wat Jesus goed gc ind i . 
H 1erdie mense spreek met eerbied van 
Jesus. Hulle glo wei dat Christus Sy 
mag van God kry, maar hoe dwaal die 
verduistcrde menslikc verstand nie! 
,Sommige Johannes die Doper, en 
ommige Elia, en ander Jere.nUa of een 

van die profete. ,Slegs 'n gedeelte 
van die volk word bier genoem - die 
gedeelte wat glo dat siele na ver . ku· 
lende liggame verhuis. Die openbare 
vyande word nie genoem nie; ook nie 
die goddelose veragters van Jesus nie. 

Maar nou kom die vraag pertinent 
tot die d1siepel en ook tot ons. Sou 
bulle ook dwaal? Sou bulle waarag· 
tig glo dat H y die Cbristus is? , Maar 
julle, wie se julle, is ek?" Hier maak 
Cbristus onderskeiJ tusscn Sy disie· 
pels en die skarc. T erwyl die wereld 
hom tot sy ver msel wend word die 
dis1epels tot verantwoordm g geroep . 
[he verwagting van d1e Chri tus kon 
die satan nie aantas nie, maar ver• 
dceldbe:d ken by saa1. Met daardie 
uiteenlopende bclydcnis hct hy d1e 
oorspronklike eenheid vcrbreek. Voeg 
ons ons by die skarc of voeg ons ons 
by die disiepels: , H ere, U is die 
Christus, die Scun van die lewende 
God." 'n Kort belydenis maar boevecl 
hou dit nic in n:e! Saam met Petrus 
bely ons met die me nd, maar kom 
dit werklik uit die hart? D1e vurige 
Petrus bely h1er sonder twyfel. Uit sy 
hart kom d1t: ,U is die Chnstu ." 

an elkecn wat dit bely word nie al• 
gehele oorgawc vcrwag nie maar ook 
'n onbaatsugt1ge opofferin g. D1e bcly· 
dcnis vra baie . U kan nie twee Here 
dien nie. 

Nie net op die sportbane, of iJ.t 
ons werk moet ons belydenis waar· 
geneem kan word n ic, maar oral en 
altyd. Ons hele handel ons doen 
en late - ja all s, moct uitrcep: 
, U is die Christus, die Seun van die 
lewende God!!" 

Hoe faa! ons nie gedurigdeur om 
volgen ons belydem tc wandel n1e! 
Gedurig i ons geneig om God en ens 
naastc te H AAT. Die belydenis w 
juis Gods-liefde en naasteliefde, maar 
wat gebeur? DikweL twyfel ons aa'l 
die goddelikc waarhede of skenk da•r 
glad geen aandag aan nie. Sonder on• 
ons nog af in on binnckamers om oc t· 
moedig om goddelike ver terkin g tc 
srucek? Hoc <.hkwels probccr o ns n:;: 

vlug v1r God en sy eebod nie? Hoe 
dik:wels probeer ons nie met moo1 ge• 
dagtes of drog redenasies ons skuldige 
~:cwetes te salf nie? 

Kan ons dan nog bcly: ,U is die 
Christus, die Seun van die lewende 
God?" 

Weer eens kom die vraag tot on : 
Bely ens ook een of ander versin· 
sel? Ons wat dikwels afdwaal en God 
en Sy gebod vergeet; ens wat dik· 
wels naa teliefde mboet vir eie l:.c· 
lang. Kan ens nog hely: ,U is du! 

Christus, die Seun van die lewende 
God"? Sal Hy ook aan ODS se: , Sa
Jig is jy want vlees en bloed het dit 
aan jou nie geopenbaar nie, maar my 
V ader wat in die hem.ele is"? 

Mag die Here ons die genade g~~ 
dat on · altyd hierdie belyden1s waar• 
dig sal wees. 

A. P. C. DUVENHAGE. 

KORT EN KRAGTIG 
Elke deeglik gegrondveste antipatie is 
'n vorm van selfverwyt. 

Middelmatigheid word die duidelik· 
ste (en pynlik te!) gekenmerk deur 
afkeer van oord rywing . 

* * * 
Toe ek jonk was het ek gehou van 

die wereld ; nou hou ek van my wl! · 
reid . 

* * $ 

Ek bet meer en onversoenliker vy· 
ande gcmaak deur my agterlosigheid 
as met my skerp tong. 

Ek verheug my as 'n swyger spreek 
en as 'n spreker swyg. 

* * * 
W1e weier om te veg word neerge· 

slaan. 

~' * * 
Die mens is te onbclangrik om net 

ern rig, en tc helang rik om net 'n 
grap te wees. 

Daar is 'n groot mate van intelh· 
gensie nodig om iets op 'n intelligen• 
te wy e nie te begryp nie. 

* * * 
Die gcringheid van die stoflike blyk 

uit die feit dat men dit kan waar• 
nee m; die groothe1d an die onsto fh· 
ke dat men d1t moet glo. 

Wie nie aan wonders glo nie, glo 
nJe aan sy eie bestaan me. 



BLADSY VIER , DIE W APAD" 

0= 19 Speel Aanskoulike Spel 
P.U. WEN 17-0 t 

Die O~ 19~spanne het vanmiddag weer met die aanskoulike 
spel voor die dag . gekom wat aileen die 0~ 19's kan !ewer. Die 
P .U. kon spog met 'n eindtelling van 17~0, maar die telling kon 
veel hoer gewees het as daar nie soveel straf~ en vervyfskoppe 
verbrou is nie. 

Vroeg in die spel het Kerrie Kru
ger, die P.U.-lo8skakel 'n maklike 
strafskop voor die pale verbrou . A gt 
1njnute Jater het Frans de Bruyn ,n 

st rafskop oorgesit om die Pukke t e 
laat voorloop met drie punte. 

Nie lank hierna nie, het Kruger 'n 

hoe skop geskop nadat hy d:e hal uit 
die skrum gekry het. Die Pukke h et 
opgevolg met 'n pragtige agterlynbe
weging en Ammie van Wyk het 'Y 
pragdrie gedruk. Die vervyfskop wa 
mis en die Pukke h et met ses punte 
voorgeloop. 

Kart na rustyd h et Ackerman, die 
P .U. -agsteman, oorgegaan vir 'n drie 
na 'n vyf-tree-skrum. W eer was die 
vervyfskop rnis. Hierna is opn uut drie 
p unte weggegooi toe Hu go 'n maklike 
strafskop voor die pale verbrou het. 

Die mooiste drie van die middag is 
aangeteken toe die Pukke 'n skrum 
naby die lyn gewen het. Kruger, die 
knap losskakel , h et die hal na die 
v leuel laat loop wat dit weer vir hom 
teru ggestuur het. Kruger kon toe mak
lik ooegaan vir die drie. 

Die vervyfskop was egter 
weer mis. 

Die laaste drie is aangeteken 
toe Beetge na pragtige samespel 
met die vleuel oorgegaan het 
vir 'n drie . Hierdie keer kon 
Kruger vervyf en dit het die 
eindtelling te staan gebring op 
sewentien teenoor nul in P .U. 
se guns. 

Die telling vir die Pukke kon 
minstens sewe-en~twintig ge~ 

wees het as daar nie so baie 
skoppe verbrou is nie, waarvan 
meeste baie maklike skoppe 
was . Uitmuntende spel is gele
wer deur Ackerman die P. U .
agsteman , Kruger die f .U.~los~ 
skakel en Lessing die een vleu
el. Ons verwag nog baie van 
hierdie spelers. Dit was duide
lik dat die U.O.V.S. se onder~ 
ncgentiens nie opgewasse teen 
hierdie puik spannetjie van die 
P.U. was aan wie daar 11et 
gcen keer was nie. 

* * * 
DERDE VOETBAL 

Die wedstryd was gekenmerk deur 
'n kwaai stryd onder die voorspelers. 
Die verdedigin g aan albei kante was 
bcsonder goed. Die spel was egter 
aan die los kant. Punte vir U .V. is 
aangeteken deur Wessels, Coet~ee en 
Rautenbach , elk 'n drie . Vir P.U. het 
H echter en van R ensburg elk 'n drie 
gedruk. Eindtellin g 9-6 in U.V. ~e 

guns. 

EERSTE 
KORFBALSPAN 

H ierdie spel was gekenmerk dcur 
lewendigheid en alhoewel die Pukke 
die Oukies gedurig onder gehad het, 
het hulle nooit moed opgegee nie. Die 
Pukke se 8amespel was perfck en Ste
fanie du Plooy h et, as doe! , deeglik 
van haar kanse gebruik gemaak. Die 
Puk verdedigers en vera! Lidie Bek
ker en Casper Venter het gesorg dat 
die hal selde by die Ouki es se doel 
paal gehou is . Die ei nd telling was 
43-10 in P.U. se guns. 

* * * 
U.O.V.S. WEN 

JUKSKEI 
Die Jukskeispanne was vanoggend 

die eerste om aanmckaar te spring en 
dit was 'n goeie begin vir ' n aan g:
name intervarsiy aangesien die spel 
deurgaans in die goeie gees afgespecl 
is wat J ukskei en vera! intcrvarsi:y 
kenmerk. 

Die spanne wat opgetree h e:, het 
net bestaan uit mans aangesien U .0. 
V.S . geen damespelers saamg : brin g 
het nie. In die beg:n ~·as die sp2l, 
wat die eerste panne betref, taamlik 

_ gelykop, en nadat eers U .0 .V.S. , vas
geval" bet en daarna P.U., het U.O. 
V.S.deurgedruk om die eers:e sku!· te 
buit. Daarna het bulle seker gemaak 
van hulle saak om co k die tw :ede 
skof te buit en h et 18- 17 voo rgcloop 
in die derde toe die tyd verstreke was. 
U.O .V.S. se eerste span wen dus 
13-2. 

By die tweede spanne was U .O.V.S . 
ook die beste daaraan toe en nad :~t 

elk 'n skof gebuit het was U .O.V.S. 
in die derde sko f ver voor in pun:e 
om 9!/z- 5!/z te wen. 

ONTGROENING 
BLY 

BEHOUE 
Die debat wat giste raand plaasge

vind h et, is, soos uit die stemming 
geblyk het, gewen deur U.O.V.S .. A s 
spreke rs vir U.O.V.S. het opgetree 
mnre. H. Erasmus (inleier), D. du 
Plessis en S. du Plessis. Vir die P .U. 
het opgetree mnr. T. van der Walt 
(inleier), mej. E. Kruger en mn r. P. 
de Bruyn. Die besprekingspunt wa~ 
die wenslikheid aldan nie van ont
groening, en U .O.V.S. het die stand
punt verded ·g dat ontgroening wei 
wenslik i . Die vasvrawedstryd het ge· 
lykop geeindig tusse n die twee spa!' • 
ne met elf punte vir elke span. 

EERSTE 
MANSHOKKIE 

Hoewel •!l ie wedstryd tussen di~ 
eerste manshokkie spanne nie algchcel 
eensydig was nie, was U .O .V.S . tog 
beslis die sterkste span. Die P .U. 
voorlyn h et 'n paar mooi beweging:; 
gehad, vera! in die eers:e helfte, maar 
oor die algemeen kon bulle mekaar 
nic vind nie. Pukke wat uitgeblink h e~ 

was Piet, Bern, Jackie en Sampie. D ie 

rustyd tellin g was 2-0 en die eind

tellin g 3-0 in U .O.V.S. se guns . Die 

doele is aangetekcn dcur De Wet, 

Schon egevel en Mcl onghlan. 

DAMESHOKKIE 
Die eerste dam eshokkie span het :>p 

'n oortuigende wyse U.O.V.S. se da-

.. mes met 3-0 geklop vanoggend. Die 

wedstryd was van die begin af baie 

vinnig en lewendig en die eer te twce 

docle is heel aan die begin van die 

wcdstryd aangeteken. 

Die doel e i geskiet deur Marie 

V isser, Jo Schoeman en Selma van 

Schouwenburg. 

Therese van der Merwe, kapteine van 
d 'e D ameshokkiespan. 

DAMESHOKKIE 
In die laaste wedstryde van die og

gend het U .O .V.S . weer gewen, met 

'n telling van 2-1. A s 'n geheel het 

U.O.V.S. beter vertoon as die Pukkc. 

Die Puk se voorspelers kon nie kom

bineer nie en die hal het die vlcuds 

baie min bereik, anders kon die telling 

dalk anders gewees het. Die Pu k

agterspclers het 'n onsamchangende 

los spel gespeel. Net nadat Rina Lu

dolff die Puk 8e enigste doe! ges laan 

het, bet d:e eindfluitjie gcblaas . 

* * 

Aile berigte in hierdie uitgawe van 
die ,Wapad" is opgcstel deur die le
de van die redaksie, nagesien en vJ.n 
opskrifte voorsien deur die hoofredak
tcur, en gedruk deur Enslins, Potgi·;
terstraat 17, Potchcfstroom. 

Saterdag, 21 Mei 1955. 

TENNIS-UITSLAE 
(U.O.V.S. word eerste genoem) 

Dames enkel: Totaal U.O.V.S.--42, 
P.U.- 36. 
R obbert vs . Papendorf, 5-8; 
Serfontein vs. van R -:oy, 1- 12, 
Du Toit vs. Struwig 8-5; 
Sm1th vs. Schocman, 12-1; 
Ferreira v. van Nickerk, 6-7; 
Pienaar vs. Bischoff, 10-3. 
Dames Dubhe!: Totaal U .O.V.S. 56, 
P.U. 61. 

Bobbert en Scrfontcin verloor teen 
Papcndurf en van Rouy 11-2, wen 
Struwig en Schoeman 12-1, wen n:1 

Niekerk en Bi<choff 12-1. 
Du To ·t en Smi•h verluor teen 

Papendorf en van Rcoy 11-12, we'l 
Struwig en Schoeman 8-5, wen Yan 
Niekerk en Bischoff 10-3 . 

Ferreira en P ienaar verloor k-~n 

Papendorf en van Rooy 1-12, vcr
loor teen Struwig en Schoeman 3-10, 
wen van Niekerk en Bisc hoff 7-6. 
Groot·Totaal: U.O.V.S. 98-P.U. S,7 
Mans enkel: To:aal U .O.V.S. 76, 
P.U. 59. 
Smit v . du Plessis, 6-4, 2-6, 6-2; 
D e Waal vs. Makkink, 6-1,6-2; 
Van der Merwc vs. Snyman 6-0, 3-6, 
6-3 . 
Nel vs. Posthumus 6-5, 6-5; 
Van dcr Heever vs. Sonnekus 4-6, 2-6; 
De Kock vs. Scholtmeyer 6-4, 5-6, 6-
Groot·Totaal U.O.V.S. 110, P.U.90 
Mans dubhe!: Tctaal U.O.V.S. 34,. 
P.U. 31. 
Smit en De W aal vcrloor teen Prof. 
Smit en Snyman 6-7: wen Makki nk 
en Posthumus 8-). 
Van dcr Merwe en Ncl verloor te~n 

Prof. Smit en Snyman 4-9; wm 
Makkink en Posthumus 7-6 . 
Van der H ecvcr en De Kock wen 
Sonnckus en Scholtemeyer 9-4. 

:(: 

TWEEDE 
KOIR1FBAL 

R eeds met die eerste wedstryd van 
die dag h : t Pukke die Oukies gewys 
waar Daw·d die wortels gegraaf het. 
Die halftyd -telling 'was 7-3 in Puk 
se guns. Na halftyd hct die spel an
sienlik opgewakker. Die U .O.V.S . ver
dediging en vera! die middels: Bets 
Meyer, Lindic Pi enaar en Julia Botha 
bet bulle doele goed ondersteun. 
Eindtellin g was 17-13. 

TWEED£ 
MANSHOKKIE 

In 'n ietwat o ninte ressante wed stryd 
hct de Pukke gelykop !(espe el met die 
•pan van die U.O.V.S ., met 'n •d
ling van ecn el k. Die U.O.V.S.-agtzr
spelers het mooi gckecr terwyl hulle 
voorspelers telkens g:vaarlik op di~ 

aanva l was. Die P.U.-agterspelers w·ts 

minder seker en het 'n gebrek aaa 
selfvertroue getoon. H irr kan egtrr 
die name van Van Wyk en Duvenage 
gen ccm word wat tel kens die sp1n 
!(ercd het . By die voorsp _lers was daa r 
'n algehele gebrek aan slmespel. D ie 
doelc is aangetckcn dcur D enkema 
(P.U .) en Blackie Sanders (U.CI. 
V.S.). 




