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KOVSIES WEN -THEOS 8-3! 
STEENJ(AMP DRUK WENDRIE VIR U.O. V.S. 

In 'n baie harde dog aanskoulike wedstryd het die Kovsies weerwraak genezm op hul n~er~ 
laag van verlede jaar deur die Pukkies 8-3 te klop. Hier moet ons egter byvoeg dat die w~n~ 
drie in die doodsnikke van die wedstryd deur niemand anders as Stoney Steenkamp, voorheen 
Puk se gereelde agsteman, gedruk is. (Geluk Stoney, net jammer dat jy die punte vir U.O.V.S. 
moes aanteken!) Sprankelende spel is by tye g.elewer en aan opwinding het dit nie ontbre~k nie. 
Veral aan die einde het die spanning hoog geloop. 

In die derde minuut van die wed
stryd is 'n strafskop vlakvoor die pale 
deur U.O.V.S. verbrou. Alhoewel The
as in die eerste kwartier nie vee! van 
die bal te siene gekry bet uit die 
skrums nie, bet hulle die lyn tane oor
hcers en die paar kanse wat bulle ge
kry het, mooi benut en hier het Kru
ger die agterlyn seepglad weggestuur. 
Na sowat 'n kwartier het Jan van der 
Scbyff twee maal namekaar lieflik ge
breek en die bewegings is op die 
laaste nippertjie gestuit. Hierna het 
Theos pragtige samespel begin !ewer. 
Ondertussen het die dirigente hul 
stryd op die pawiljoen voortgesit. Die 
ondersteuning van die kant van die 
pawiljoen het geensins ontbreek nie. 

Na sowat 2 S' minute kry Dannhau
ser ook 'n kans pale-toe, maar ook hy 
verbrou die redelik maklike strafskop. 

Kort hierna kry hy egter weer 'n 
kans en sit hierdie keer 'n strafskop 
van plus minus S'S' tree lieflik in punte 
om. Hierna is sprankelende spel ge
lewer dog U.O.V.S. verbrou hul kan
!e gruwelik na 'n mooi breekslag om 
die skrum deur die Vrystaatse skrum-

•' 

skakel. Met 'n oop doellyn voor, gaan 
'n seker drie egter verlore a.g.v. 'n 
lelike aanslaan. Rustyd breek aan met 
die telling P.U. 3 - U.O.V.S. 0. 

'n Rukkie na rustyd breek Smit, 
U.O.V.S. e skrumskakel, lieflik weg 
van 'n vyf-tree skrum en gaan in die 
hoek oor vir 'n onvervyfde drie. 

Die spel het op bierdie stadium 
been en weer oor die veld geswaai en 
sp rankelende agterlynbewegings is van 
stapel gestuu r. 

Slegte samespel aan beide kante het 
egter ail e deurkomkans in die kiem ge
smoor. 
Kcerpunt. 

Die keerpunt het egter gekom toe 
Steenkamp na 'n mooi breekslag en 
goeie hanteerwerk deur sy spanmaats, 
lan gs die pale oorgegaan het vir 'n 
puik drietjie. Hierdie drie is ook ver
vyf. 

Theos se agterlyn het mooi gespeel 
en vinnig beweeg en indien bulle 
meer van die bal te sien gekry het, 
kon sake dalk anders verloop het. 'n 
Gelykopbeslissing sou 'n baie goeie 
weergawe van die wedstryd gewees het. 

Puk se drie losvoor pelers het telkens 
die oog gevang en Steynberg en Wil
lemse het goed vertoon in die lynsta
ne. Hendrik Erasm us het skitterende 
spel in die heelagterposisie gelewer en 
sy possisionele spel was puik. 

Kovsies, oppas vir volgende jaar. 

NAVY 

Om 3.00 nm . het die Navy op die 
veld gedraf. N a die kitterende oar
winning van die 0 / 19 was die gees 
hoog. 

Na 4 minute het die heelagter van 
U.O.V.S., Bobby Wilkens, 'n straf
skop van 40 tree deur die pale gelig. 
Die Oukies het vlam gevat en knaend 
die doellyn van die Puk bedreig. 

Tydens een van hulle aanvalle op 
die doellyn het die Kaptein van Navy 
Dick Putter, 'n armbesering opgedoen 
toe hy op 'n bal geval het en moes 
die veld verlaat. Hoewel Kotze y 
bes gedoen het, is die be tendige 
Dick gemis. 

Die U.O.V.S. het in die halfgebied 
van die Pukke geboer en hulle moes 
'n paar kecr benoud dooddruk. Dui
me van die doellyn af is M. van Zyl 
by die kantlyn uitgcduik na 'n prag
tige lopie. Die een agterlynbeweging 
na die ander het van die kant van 
U.O.V.S. gevolg en dit was eer 111 

die laaste 10 minute van die eerste 
helfte dat die Pukke die greep kon 
afskud, maar in die laaste minute hct 
Dawfre Roode daarin geslaa g om vir 
die Oukies 'n sierlike skepskop oor 
die dwar~lat te lig. Rustydtelling 6-0 
in die Oukies se guns. 

Na rustyd het die boerdery in die 
Pu.k se kwartgebied voortgeduur en J. 
Venter het na enkele oomblikke oor
geduik vir 'n onvervyfde drie. Die 
verdere verloop van die wcdstryd was 
gekcnmcrk deur die volgchoue aanval-

le op die Puk se doellyn en die Pukke 
se rotsvaste verdediging. 

Vyf minute voor die eindfluitjie, het 
senter Mouton, 'n pragtige breekslag 
uitgevoer en onder die pale gaan druk 
vir 'n vervyfde drie. Wilkens, die 
heelagter van U.O.V.S. het uitsteke~d 
gespeel en net voor die eindfluitjie 'n 
laaste skepskop deur die pale geloods. 
Eindtelling du : U.O.V.S. 17, P.U. 0. 

PUK BABAS BOBAAS ! 

Onder groat opgewondenheid het 
hierdie eerste wedstryd van die middag 
om 1.45 nm. begin. Die spel wou nie 
cintlik van die begin af vlot nie en die 
agterlyn kan nie op dreef kom nie. 

Tien minute na die begin van die 
wedstryd het U.O.V.S. se kaptein 
Strydom sy span bloed laat ruik toe 
hy 'n maklike strafskop oorgeklits het. 
Vyf minute later was die Pukke kna
end op die aanval en wou net oor die 
Kovsies se doellyn bars. Na 'n prag
tige breekslag deur die Pukke se 
skrumskakel het die senter Pretorius 
oorgeduik vir 'n pragdrie. Telling: 
drie elk. 

Minute later val Steyn, voorryman 
van Puk oor vir 'n verdere drie en 
Schalk Hoogenboezem vervyf! 

Die manne was nou deeglik warm 
en die Kovsies is beloon toe Strydom 
wecreens 'n eier tussen die pale deur
gestuur het. Op hierdie stadium was 
die telling agt, ses in die Pukke se 
gu n . 

Dit was ook die rustydtelling. 
Albei die spanne het die tweede' 

helfte vasberadc begin, maar dit het 
mcer as vasberadenheid geverg om 
nou oo r die doellyn te kom. Die man
ne het mekaar deeglik opgekeil, maar 
hoogtepunte was skaar . Verskeie stra[, 
skop pe wat deur die Pukke waarge
neem is het misluk - ook 'n maklike 
een wat in die doodstrekke van die 
wedstryd deur Hooge nboezem waar
geneem is. 

Die eindtelling was agt, ses in die 
gun van die Pukke. Die wedstryd 
was hard, maar die ander spanne het 
die middag pragtig ingelei. 

Mooiskoot Pukke - julie verdien 
d1t! Kovs ies - julie sa l nog julie kans 
kry. 
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J. SPAVINS & SEUN 
vir aile 

Elektriese B enodighede 
KOELKASTE • RADIO'S 

Kerkstraat 101 - Potchefstroom. 
Telefoon 185. 

•• 
DAMES!! 

Kom koop al u benodigdhede hier op die BUL 1 

t·een baie redelike pryse. 

OOK ALLE TOILETWARE. 
Kom besigtig ons nuwe WINTERVOORRAAD 

CACHET MODES ( EDMS.) BPK. 
TOMSTRAAT 92 FOON 1389. 

POTCHEFSTROOM 

MALAN MEUBILEERDERS 
S.A.N.L.A.M.-GEBOU, WINKEL NR. 3, 

POTCHEFSTROOM. 

• 
KOM BESOEK ONS VIR .. DIENS"! 

§. A. N. L.A. M. 
Word verteenwoordig deur 

MNR. VENTER, 

Tomstraat 63 - Telefoon 1247, 

POTOiEFSTROOM 

Vir al u ABsuransiepolisse en V ersekerings. 

• 

G. l-1. Juweliers 
Kerkstraat 129. 

Herstelwerk Deskundige 

Horlosiemaker en Juwelier 

PUKKIES!! 

SPAAR JULLE ENERGIE 
VIR GROTER DINGE 

BESOEK: 

KOLLEGE 

0 PUKKIES!! 

N VIR: 
T • TOILETWARE 
A • SKOONHEIDS

MIDDELE 
N • SKRYFBEHOEFTES 
T • VULPENNE 

I • HORLOSIES 
W e EETWARE en aile 
I • STUDENTE-

N 
K 
E 
L 

BENODIGHEDE. 

Hierdie is die winkel 
waarna julle a] jarelank 
smag. 

H / v Tom- en von Wiellighstrate. 

Central News Agency 
Ltd. 

Ons Voorsien in aile Unive:r
siteitsboeke, skryfbehoeftes, 

Plaaslike en Oorsese 
Tydskrifte en 

Koerante. 

Kerkstraat 139, - Telefoon 114 

POTCHEFSTROOM 

PRESIDENT CAFE 
and 

GRAND CAFE 
FOR.: 

• SWEETS, 

• GRILLS 
and 

• COOLDRINKS. 

LOOCK & KEENEY 
Kleremakers 

Calderbanksgebou, 

Kerkstraat 150 - Telefoon 855. 

POTO-IEFSTROOM. 

Drink . " S & S en Geniet 

DIE BESTE 

SUPER ORANGE 
TING-A-LING 
PEP-A-DILLA 
TOP HAT 

SHERR & SHAKINOVSKY 
POTCH. MINERAL WATER 

FACTORY 
Phones 16 & 1144 P.O. Bo..c: 134 

MOOIRIVIER
APTEEK 

Kerkstraat 205, 

POTCHEFSTROOM 

T elefoon 380 

Die Apteek vir Diens!! 

Al~F CURADO 
(VOORHEEN VAN BEYERS CLAASSEN) 

maak met genoee bekend dat hy nou sy eie fotografiese 
ateljee 

ALF'S STUDIOS 
KERKSTRAA T 92 (Langs die Grand-teater) 

geopen het ten einde hom in staat te stel om te spesiali
seer in hoogstaande huweliks- en groep-portretwerk en 

kinderstudies. 

'N SPESIALE ONTWIKKELING- en AFDRUK
DIENS (Aflewering binne agt uur) 

word oak vir die gerief van amateur-fotograwe aange~ 
hied. Ontvang nog dieselfde dag as dit voor 10 vm. 

ingegee word. 

As u met net die beste tevrede is, kom 
gerus na ons toe. 



Saterdag 18 Mei 1957. , DIE WAPAD" BLADSY DRIE 

'bit: <Wapad 
Offisiele Studentekoerant van die P .U . vir C.H.O. 

Sarerdag 18 Mei 1957. 

Aanpassing en Gees. 
Nog 'n lntervarsity is agter die rug . Aan diegene wat die 

oorwinning behaal het, se ons : , Nogmaals: baie geluk!" en met 

hulle wat die kous oor die kop gekry het stem ons saam: .. Vol~ 

gende jaar is nog 'n jaar. Wag net tot dan en ju lle sal 'n punt 

of twee gewys word. Elke hond kry sy dag! " Dit IS d1e gees wat 

by die jeug pas en geen ander gees mag ons van studente verwag 

of aanvaar nie . 

Die ou gesegde is mos : , Buig die boomp1e terwyl hy nog 

jonk is". En ons is jonk. Daarom mag die nederlaag van vandag 

nie die gees knak nie, maar slegs buig . Die gees moet leer om 

mee te gee en weer regop te kom. Op die sportveld kom miskien 

die beste geleentheid vir die jongmens voor om h1erdie geleent~ 

heid aan te leer en te beoefen. So word die sport verhef van 'n 

lae kragstryd tot 'n leer~ en temperingskool vir die gees en 

karakter. Die gees en karakter word gestaal en aangepas vir 

die gedurigwisselende omstandighede van die lewe. 

Dit toon ook weer dat die mens iets van d1e plant in hom het. 

Gedurende die afgelope week is daar byna tot vervelens toe 

.,gees gevang". Elkeen was tot breekpunt toe opgesweep en 

elkeen was net op een ding ingestel: oorwinning. Tog: toe die 

neerlaag ondergaan is, was die aanpassing by die gans veran~ 

derde omstandighede daar. Die reaksie was soos dit moes wees. 

Nou is Intervarsity en Jool verby. Wat oorbly, is die aka

demie. Mag ons hier dieselfde aanpassingsvermoe openbaar en 

die intervarsity-en joolgees prysgee vir die .,swot"~gees. Die 

studentegees moet en sal bly, want dit is die bladgroen van die 

student as plant. 

En mag dit nooit wees dat studentegees net uit mtervarsity

en joolgees bestaan nie, want dan moet die blare van die plant 

maar 'n bra ongesonde ge.elgroen kleur vertoon. 

Totsiens~ Kovsies. 
En dan se ons maar weer: .. Totsiens, Kovsies! En 'n hand

druk vir wat bereik is" . Ons hoop julle het dit net so ge.niet as 

ons. Om julie m ons midde te he was 'n voorreg. Om met julie 

op die sportveld meE. te ding, was 'n genot. Laat ons hoop dat 

die intervarsitytradisie met sy talle implikasies vir nog vele jare 

sal bloei. 

Hamba kahle (soos die Zoeloes se) tot volgende jaar sulke 
tyd! 

j ____ ®_n_r_ht_nking 

DIE BEVRYDENDE SPEL. 
En net wanneer daar 'n gees van God oor Saul kom, neem 

Dawid die siter en speei met sy hand; dan voel Saul verlig en 
word beter, en die bose gees wyk van hom. 

Koning Saul leef in die skadu. Stra· 
lend was sy begin. Strelend die gedag· 
te: op die voorpunt van die koningsry 
van Israel. Sy wil was gebod, sy glim 
lag 'n seen, sy toorn 'n vloek. 

M aar toe bet die donker skadu oor 
y ]ewe gekom; gekom om nie weer 

te wyk nie. En die oorsaak? Saul wou 
sy vryheid seek in ongehoorsaamheid. 
Hy wil eie wee betree. Maar hy sal 
ontdek dat sy nuwe vryheid hom in 
slawerny dompel. Koning in naam, 
maar we entlik geen koning meer nie . 
Neerdrukkende ang word die mono· 
toon van sy lewe . Flui terstemme klink 
op uit die voetstappe van die howe· 
ling, in die ge ui van die wind deur 
die borne en in die wakker r.agte van 
sy donkerheid peel die maan met on
getekende skaduwees. 

Meer as eenmaal was Saul ongehoor· 
aam gewees. En nou: die bo e gees 

wat hom kwel. 

Soos die eensame siekc op sy siek· 
bed 'n oomblik opleef as die deur van 
sy kamer oopgaan en hy die geur van 
rose in y neu gate opvang, so word 
die geplaagde iel van Saul verkwik 
deur die hand van Dawid wat die 
snare van die siter treel. Dan voel 
Saul verlig; die spel werk bevrydend. 
Dit verlig, maar verlos nie. Want ten 
slotte kan ook die siter. pel nie meer 
help nie. 'n Plotselin ge opflikkering 
van woede, 'n trillende spies in die 
muur - en geen sitermusiek meer 
me ..... 

* * * * 
In hierdie man wat in eie hand 

geneem het wat aan hom toevcrtrou 
wa , wie se ]ewe bedreig en vol on· 
vrede was, herken ek 'n wereld wat 
alles wat aan hom toevertrou is, vir 
homself toegeeien het: aile kennis en 
mag, weter: kap en kuns. 

(I Sam. 16:23.) 

'n We reid wat God verban I· et na 
die kerk. 

'n Wereld wat begin ontdek dat sy 
vryheid 'n nuwe lawerny beteken. 

'n Wereld waarin cen aamheid en 
angs die grondtoon geword bet. 

Ook herken ek in Saul baie men e, 
jonk en oud, wat tintel van gespannen· 
heid en afwagting, of wat in so mber• 
heid troosteloos neer it. 

En ek sie n hom sit in die wagkamer 
van die psigiater. 

En ek hoor die howelin g se: die 
musiek is weg. 

En daar kom musiek. En lafenis. 
Saul begin studeer. Hy begin ont· 

pan. Saul neem deel aan sport. Saul 
gaan na die bioskoop. Hy gaan na die 
boks· en stoeigeveg. Saul roep na die 
natuur waar die wolkies lok, die 
otroompies lispel en die voeltjies hul 
liedjies aanhef. 

Maar dit alles vcrligting, gee n ge· 
nesing nie. 

Ek sien hoe die orde kan omkeer. 
Saul slinger sy spies na Dawid. En die 
uitvlugte word lawerny en die arbeid 
'n tiran en die liefde 'n vraat. 

Saul het God in sy lewe ontbeer; 
dan soek hy 'n Dawid met sy bevry· 
dende spel. 

M aar agter Dawid staan die pruit 
wat ook uit Betlehem kom . En Hy se 
aan aile Sauls: , Kom na My toe, alma! 
wat vermoeid en belas i en Ek sal 
julie rus gee". Rus onder die ge klank 
van engelekore in die hemele. 

Nie net verligting of verademing 
nie, maar ewig rus en heme! e vrede. 

P. G. L. van der Walt. 
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DAMESHOKKIE : 

Dis Hokkie, Outjies! 
Eerste span: 

In 'n lewendige en taai wedstryd he.t die dames van U.O.V.S. 
die Pukkies met 4- 0 verslaan. 

Die eerste helfte is gekenmerk deur goeie stukkies individuele 
spel en samespel wou maar nie v lot nie. Die rustydtelling was dan 
ook 1-0. 

In die tweede helfte het die Out-
)ies met Hokkie ( d .w.s. samespel voor 
die dag gekom. Die voorlyn met Weth-
rby-Williams (3 doele), Rina Louw, 

regtervleuel, en J. Botha ( 1 doe!) aan 
die spits, was te goed vir die goeie ver· 
dediging van die Pukkies. 

Cecile Smit en Annemarie M eyer 
het op die verded iging baie goed ver· 
toon. Jammer dat die sukses nie deur 
die voorlyn opgevolg is nie. Die Puk
kies moet leer skiet as hulle in die 
doelgebied kom! ! ! 
Tweede span ! 

Oulik Outjies! Pukkies more is daar 
nog 'n dag! 'n Mooi wedstryd waarin 
die Outjies deurgaans die botoon ge
voer het. Die oorwinning van 4-1, 
is grotendeels te danke aan puik ver• 
dcdiging en vinnige spel waarin die 
hal mooi rondgeslaan is. A anvanklik 
het die Benoudes goed wal gegooi, 
maar dit was duide!ik dat die Outjies 
eenmaal te goed was! 

MANSHOKKIE : 

Eerste Span Stel 
Teleur 

EERSTE SPAN. 

Hoewel U.O.V.S . met ru tyd 3-1 
voorgeloop het, het albei spanne goed 
vertoon. Vir 'n geruime tyd was die 
telling 3-0 in U .O.V.S. se guns, dog 
nadat Puk sy eerste doe! geskiet het 
was dit asof hulle moed geskep bet 
en het bulle voor U.O.V.S. se doel
pale geboer. U .O .V.S. het 'n paar 
keer daarin geslaag om deur te breek. 

Met die aanvang van die tweede 
helfte het U.O.V.S. knaend aangeval, 
maar hul kon nie slaag om punte 
aan te teken nie. 

Toe die Pukke egter vlam vat, was 
dit U.O.V.S. wat tot die verdediging 
moes oorgaan. Beide spanne slaag 
daarin om nog 'n doe! aan te teken. 
Die eindtelling was 5-2 in U.O.V.S 
~e guns. 

Albei spanne hert deurgaans goed 
vertoon en die spel lewendig gehou. 
Met reg kan gese word dat die wed
stryd 'n hele aantal spannende oom• 
blikke opgelewer het. 

Tweede Manshokkie 
Die tweede manshokkiespan van die 

PUK het daarin geslaag om die van 
d1e Oukies met een doe! teenoor nul 
te wen. Hoewel die Pukke meer op 
die aanval was in die eerste helfte, het 
die Kovsies goed verdedig. Met rus
tyd was die telling 1-0 in die Puk 
se guns. 

Die tweede he!fte het spannende 
oomblikke opgelcwer, maar geen ver• 
dcrc puntc is aangeteken nie. 

]UKSKEI: 

PUK WEN MOOI 
WEDSTRYD 

Gedurende die eerste rondte kon 
die Pukke e eerste span binne agt 
gooibeurte die Kovsies se skedels aan 
bulle gordels hang met 'n telling van 
15-0. 

Die Pukke se tweede span moes eg
ter na 'n marathonwedstryd die knie 
voor U.O.V.S. se eerste span buig 
met 'n telling van 12-3. 

M et die tweede rondte kon Puk se 
tweedespan weer spog met 'n oorwin
ning van 10-5 oor U.O.V.S. se 
tweede span, en wei binne dertig mi-
nute. 

Die Pukke se eerste span moes hard 
swoeg om U.O.V.S. se eerste span 
8-7 te verslaan, na nog 'n marathon 
wedstryd waarin geen skof voltooi kon 
word nie, en P .U. in die eerste skof 
voorloop met punte. 

Eindtelling: 
P .U. 36. 

u.o.v.s. 24. 

P.U. WEN STOEI 
OORTUIGEND! 

In die intervarsity-stoeitoernooi het 
die P.U.-span onder Ieiding van hul 
kaptein P. Brandt oortuigend met 
veertien punte teen twee van U.O.V.S. 
gewen. 

UITSLAE: 
Kapokgewigafdeling: Dokkie Coet

zee (P.U. ) wen met een val teen P . 
Cellier (U.O.V.S.) 

Veer gewigafdeling: P. N e I 
(U.O.V.S.) wen met twee valle teen 
C. Botha (P.U.). 

Wcltergewigafdeling: Wynand Put
ter (P.U. wen met twee valle teen 
Booysen (U.O.V.S.) en P. Brandt 
(P.U.) met een val teen Du Plooy 
(U.O.V.S .). 

Liggewigafdcling: P. Steyn (P.U. ) 
wen met twee valle teen Delport 
(U.O.V.S.). 

Middelgewigafdeling: Martyn Vil
joen (P.U.) wen met twee valle teen 
Rademeycr (U.O.V.S.) en K. van 
Niekerk (P.U.) wen het twee valle 
teen Schoeman (U.O.V.S.) . 

CELUK PUKKIES!!! 

Wegholoorwinning 
Vir Puk in Korfbal 

EERSTE SPAN: 
Baie aanskoulike korfbal is deur so

wei U.O.V.S. as deur Puk gespeel. 
Stefanie was soos gewoonlik op haar 
stukke. Biebie en Corrie het ook uit• 
stekend gespeel. Ons wil natuurlik die 
middels, vera! Betsie en die vcrdedigers 
nie uitsluit nie. Leonora de Wet en 
Orna Conradie was o.a. U.O.V.S . se 
uitblinkers. Met halftyd was die telling 
28-13 in die Puk se guns. D ie eind
telling 54-32 ook in die Puk ~e 

guns. Al ma! kan getuig van die aan
gename gees wat om die baan owcl 
as op die ve ld geheers hct. 

Geluk Pukke en dankie U.O.V.S. 
vir die lekker saamspeel! 

TWEEDE SPAN: 

Die Pukke spring goed weg en bly 
voor. H alftyd telling was 9-6. Ten 
spyte van U.O.V.S. se ra ts verdcdig
in g bly Puk voor en wen die wed-
tryd 19-12. Hantie van der Walt, 

was die staatmakerdoel en die ander 
speelsters het bulle al mal goed van 
bulle taak gekwyt. 

SWAAR KOVSIES 
DREUN PUK OP! 

TEKKIES. 

Onder die humoristic e aansporing 
van , Tiepie" van den R eever het die 
U .O .V.S. tot grote hoogtes gestyg en 
die eindtelling was 16-3, vier driee 
en twee daarvan is vervyf. Die Puk ,e 
drie het van C awie Ven~er gekom. 

Weereens was dit die meerderc gc• 
wig van hul teenstanders wat nie kon 
opweeg teen die beweeglikheid van 
Puk, vera! van Kense. Oor die alge
meen 1s die wedstryd in 'n lekker gees 
gespeel. 
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Gedurende die eerste helfte van die 
wedstryd het die Pukke nog gehou, so
dat die rustydtelling maar 5-3 was in 
die guns van U.O.V.S. , maar na rus
tyd het die groter gewig van hul teen
stander en die spoed van vera! Johan 
Venter teen hulle getcl en die eind
telling was 15-3 vir U.O.V.S. Die 
punte het gekom deur drie dricc wat 
aldrie vervyf is. Puk se en igste drie 
het van Jan Ras gekom. 

,FIRES" WEN. 

Die enigste cge in rugby in d1c og
gend wat Puk bctrcf, hct na Fires gc
gaan met 'n oo rwinnin g van 8-6. 

Die beweeglike Pukke onder aan
voe ring van Rosier de Ville wa een 
te vee! vir die Kovsic . Deurgaansc 
spann in g het ge hecr tot aan die eindc 
waar H . B. van der Walt die wcd stryd 
beslis het deur 'n mooi strafskop. Die 
ander drie vir Puk het gekom van Cas 
Kruger. 
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TENNISSEGE 
VIR PUK 

Onder ideale om tandighede het die 
cer te skate van die intervarsity Vry
dagmiddag geklap Alma! was in die 
regte stemming en die botsing het in 
die all erbcste gees plaasgevind. 

Die dames van U.O .V.S. het ons 
moedigc pan met es spelle geklop. 
Die man was egter nie opgewasse teen 
die Pukkies nic, want hulle moes die 
tryd gewonne gee met .'n agter tand 

van een-en-dertig spelle, sodat ons in 
cllc geheel kan spog met 'n oorwin
ning van vyf·en-twir:tg spelle. Die 
groottotaal was U.O.V.S. 217, r'.U. 
242. 

Die interessante stryd tussen Pok· 
kie Smit en D awie du Plessis, wat in
gevec r 2 uur gcd uur het, wa so na 
die smaak van elke tennisliefhebber. 
D ie twee hct voel -voel begin, maar 
bulle het al warmer gcword en met 
mecr vuur gespccl. D ie stryd het ge• 
lyk verloop totdat die te!ling 6-4, 
4- 6, 5-5 was. Toe Dawie in die 
dcrde stcl 5-6 agte r wa , het hy 
moedig teruggeveg. Die spanning het 
hoog gelaai, en 'n ug het van die 
tocskouers opgegaan, toe Pokkie met 
voordecl 'n hal in die net slaan. Pok
kie was egtcr va berade om te wen en 
het dan ook die laaste spel ingepalm, 
omdat h y fikser as sy teenstander was. 

Wat die dames betref het die tryd 
tussen mevr. Van Rooy en mej. lorna 
van Niekerk (U.O.V.S.) bewys gele
wcr van wattc r hoc gehalte die spel 
was. Die veilige jong enkelspeelster 
bet haar ervare tecnstander 'n oorwin· 
ning van sleg 8 spclle teenoor 7 
gegun. 

Verdienstelike spel is ook gelewer 
deur Makkink, De Jager en R ennie 
de Wet, asook deur Colinie Kriiger 
en Irma Sehoeman. 

Tafeltennis nit 
die hoogste 

rakke 
Vir die ce rste maal is tafcltennis op 

Inten•ar:;Ity ge.peel, en dit het geblyk 
uiters gcslaag tc wccs. Die spanne het 6 

mekaar gocd vasgchou en deurgaam 
hoe gchalte spel gelewcr. 

Puk se twecde dames-span het 'n 
mooi vcrtoning gclcwer dcur agt wed· 
st ryde te \\'en teenoor twee van U.O. 
v.s. 

Na n taai wedstryd hct die dames· 
eerstcspan die knic moes buig, met 8 • 
~ tclle teen twce. By die mans was akc 
mociiik. Albei spanne het ge lykop gc· 
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spec! met 6 stelle elk. Op die groat· v 
totaal het die Pukke met 23 teenoor g 
22 Stelle gewen. 


