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DIE WAARHEID AGTER DIE WITS REFERENDUM 
MOEDIGE STRYD OM A.S.B.-TAK TE STIG. 

IN DIE JONGSTE UITGAWE VAN DIE VOORLAAIER WORD DIE WAARHEID 
MEEGEDEEL OMTRENT DIE GEBEURE OP WITS TEEN DIE EINDE VAN 

VERLEDE KWARTAAL DIE MANHAFTIGE WYSE WAAROP DIE GROEP AFRI
KAANSE STUDENTE OP WITS GEPOOG HET OM 'N TAK VAN DIE A.S.B. 
DAAR GEVESTIG TE KRY MET VOLLE ERKENNING VAN DIE V.S.R., DWING 
DIE BEWONDERING AF VAN DIE TOESKOUER. 

BEDANK: 
Op die jongste A.S.B.-kongres het 

cen van die afgevaardigdes van Wits, 
Hendrik Smit, uit NUSAS bedank 
en by die A.S.B . aangesluit. Op 
3 Junie het more. Smit en Cook as 
lede van die V .S.R. bedank omdat 
die A.S.B. aiken op die Wits·kam· 
pus toegelaat sou word indien die 
lidmaat kap oop was vir gekleurdes. 
Op daardie stadium het ongeveer 150 
studente uit NUSAS bedank met die 
doe! om 'n A S.B.·tak te stig. Mnr. 
Smit hct besluit om met die aak na 
die Rektor te gaan vir heroorweging. 

REFERENDUM: 

Op Vrydag, 6 J unie, bcsluit ·:he 
VSR om 'n referendum te hou oar 
die hel c aangeleenthcid. Die stryd
vraag het nou eintlik gegaan oar 
die reg al dan nie van die V,. S.R. om 
te bepaal of die tak van die A.S .B. 
oop of geJote sou wces. Die be
woording van die mosie was egter so 
dat hierdie saak vermy is en dus nie 
by die stemmery ter sprake kon kom 
nie . Dikwcls word groat ophef gc· 
maak deur die V.S.R. van slagspreu• 
ke waarin die vryheid van die in· 
uividu, praak en mening geroem 
word. Hier het die V .S.R. hom eg
tcr die reg aangematig om aan 'n 
liggaam in sy midde voor te skryf 
hoedat sy interne sake gereiH moet 
word . 

'n Onverantwoordclike en afkcu
renswaardige aanval is deur Wits van 
~ta pe! ge tuur teen die A.S.B. en 
Jie Afrikaan e student. Vera! ,Wits 
Student" , hulle studentekoerant, het 
gewemel van sen asicberigte waarin 
.nms grO\vW' 0nwaarhede verkondig 
1s en laakbare ir.oinllasics gemaak is. 

PROPAGANDA: 
'n Grootskaalse vcltltog is van bei· 

de kante van Etapel gcstuur. 'n Pam· 
flet is vcrsprc i waarin die bcsluit van 
die V.S.R. bekendgemaak is met die 
voigende motivering: 

"BECAUSE every Society at Wits 
1 and must be open to all students; 

BECAUSE the A.S .B. is foun:led 
on the principles of .. Afrikaner Christ· 
tian Nationalism .. - closed to non· 
Calvinists, non-Afrikaners and non· 
whites ... 

Die keuse word dan gelaat aan 
die studente om te be luit of huJle 

1 'n "closed ectarian racialist society" 

I 
op die kan]pus wou he. 

In die Rand Daily Mail word ver· 
volgen geskryf oor n moont}jke 
"Government move designed to help 
the imposition of university apart· 
hcid", en word uiteengesit hoedat die 
S.R.-fooie dus oak aan bierdie orga
nisasie uitbetaal sal moet word al is 
dit geslote vir nie-blanke studente wat 
oak fooie betaal. Verder: "Dogma 
'doe not belong' on a Campus. The. 
A.S.B. is unilingual and unfriendly 
to Engiish students, Catholics and 
Jewish students." 

Die Transvaler laat hom was volg 
uit oor die ituasie: 

, . . . Hulle beroem l1Uile egter 
daarop dat bulle uiters , liberaal" 
is, dat bulle die voorvegters is van 
universitere vryheid, van demokra
tiese regte, van vryheid van spraak, 
vergadering en organisa ie. Dog 
wanneer hulle dit moet erken in die 
gcval van 'n Afrikaanse organis.1· 
sie waarin die klein minderheid van 
Afrikaanse studen te bulle wil uit· 

lcef, dan verval hul vryheidsliefde 
. . . Hulle eis vir hulle die vry
heid op om 'n beleid te volg wat 
nic met die landsbeleid strook nie, 
maar verwerp die vryheid van ander 
om volgens 'n beleid te handel wat 
nie hul bcleid is nie ." 
'n Aksiekomitee vir die bevorde

nng van die aak van die A.S.B. is 
mtusscn gestig onder voorsitterskap 
van Hendrik Smit. A beweegrede vir 
die tigting van die A.S.B.-tak stel 
hy dat daar niks is wat die Afrikaan
se studente saambind nie en 'n rak 

van die A.S B. sou byeenkomste kon 
reel wat eie i aan die Afrikaner. 
DIE KLIMAKS: 

In die Daily M ai l verklaar mnr. 
Magnus Gunther, voorsitter van die 
V.S.R.: 

"Some people have said that this 
is a deliberate attempt to discri
minate against Afrikaans students. 
This is a candalou lie which we 
deny as strongly as we can ... " 
Op 17 J unie, die vooraand van 

die verkiesing, verskyn 'n spesiale uit· 
gawe van Wits Student. Die tydstip 
was sodanig dat daar nie meer ge• 
leenthcid was om te antwoord op die 
dinge wat daarin gepubliseer is nic. 
Op die voorblad was die op krif: 
"TO BAASSKAP OR FREE
DOM" en 'n spotprent van dr. Ver• 
woerd wat be ig is om met die 
A.S.B. 'n marionettespel te speel. 
(Ten spyte daarvan dat mnr. Gunther 
vcrklaar het dat die aangeleentheid 
geensins 'n party•politieke stryd is 
nie). Verder word melding gemaak 
van briewe wat ontvang is deur die 
studenteraad wat werklik 'n onsmaak
like inhoud gehad het. Ongelukkig 
word van skuilname gebruik gemaak 
deur die briefskrywers. Verdere aan• 
halings is die volgende: 

"Do we want a body of students 
who tolerate only pure, distilled 
Afrikaner racialism in our midst, 
or do we think that they should 
be left to form their Broederbond 
10 area that are controlled by 
authorities who have a different 
conception of 'democracy'?" 
Ten slotte is weer gewys op die 

finansie le implikasies: 
" . . . All students should be 

allowed to use the facilities tbey 
pay for." (Tog betaal die studente 
wat 'n A.S.B.•tak wil he ook V.S.R.
fooic - waarmee Wits Student tot 
'n groat mate aan die gang gehou 
word. Wanneer word die mee te 
teen jou gediskrimineer: as jy nie 

al die fasilitcite kan gebruik wat 
deur jou geld geskep word nie, of 
wanneer jou geld teen jou gebruik 
word - soos in hierdie geval?) . 
Die uitslag van die referendum was 

2044 teen die stigting van die A.S .B.· 
tak en 478 (23 % ) ten gunste daar• 
van. 

Die geslaagdheid a! dan nie var. 
die beroep deur Mnr. Smit en ~y 

mede-Afrikaners op die Rektor, is cp 
hierdie stadium nog nie bekend nie. 

A.S.B. uit Pan
Afrikaanse 
Studente

Konferensie 
Geweer 

Op die laaste byeenkoms van die 
I.S.K. is be luit dat die A.S.B. uit· 
gcnooi sal word na die volgende 
Pan-Afrikaanse Studentekonferensie 
wat vanjaar gehou sou word. Na die 
A .S.B.-kongres in April vanjaar het 
A.S.B. aansoek gedoen om 'n uitno
diging na die konferensie. 

Onlangs is 'n skrywe van die ree
lingskornitee van die Konferensic 
ontvang. Daarin kom die volgende 
voor: 

"We beg to inform you that it 
is our considered opinion that in 
a Conference of this kind, intended 
to promote closer co-operation and 
better understanding between the 
students of our beloved Continent, 
the participation in the Conference 
of an organisastion like yours, 
whose ole purpose of existence is 
racial discrimination, cannot serve 
any useful purpose. Further, we 
think that your country will be 
amply repre ented by the National 
Union of South African Students 
which is sending two delegates, one 
white and the other black. Conse
quently we must regret that we are 
unable to extend an invitation to 
your organisation to participate in 
the forthcoming Pan-African Stu· 
dent Conference". · 
Het NUSAS, wat lid was van die 

reelingskomitee vir die Konferensie, 
enige aandeel gehad in die bostaande 
besluit? 

(uit Die Voorlaaier). 
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,BODEM"-LIEFDE 
MOEG, vuil, verkreukel en vol roet het ons die aand van die 

28ste Junie Nelspruit binnegestroom. Met 'n laaste krag.r.;~ 
inspanning het ons ons tam liggame op 'n ses voet hoe GG~ 
vragmotor gehys. Dit was die begin van 'n veelbewoe wekie 
in die !ewe van sewe Pukke in 'n landsdienskamp. 

By die kampterrein 'n my! buite 
Nelspruit het ons tot die besef ge
kom van wat die Landsdiensorgani
sasie werklik is. Bin ne 'n uur was 
driehonderd studente, ,Pate" en sko
liere verwelkom, gehuisves en gelaaf 
met 'n beker sop en 'n wig of twee. 

Wat die werksaamhede aanbetref 
het die dames hul besig gehou met 
kursusse soos rottangwerk, peuoter· 
werk en rok- en hoedemakery. Som
mige van die dames was selfs so lands
diensbewus dat h ul 'n landboukursus 
geloop het- ' n kursus wat nogal vee! 
entoesiasme ontlok bet. In die mid
dae bet die dames nog buishoudkunde
demonstrasies bygewoon wat bul ken-

. . . . 
vir a! u 

o Handboeke, 
o Skryfbenodigdhede, 
o Leertasse, 
o Geskenke, ens .! 

Besoek ons en wees verseker 
van Goeie Diens! 

POTCHEFSTROOM 

BOEKHANDEL 
Kerkstraat 93 - Telefoon 497 

DIE BUL T APTEEK 
TOMSTRA.A. T 86. 
TELEFOON 3091. 

Nou geopen en tot u diens l 

• 
ONS LEUSE IS: 

,DIENS aan die gemeenskap" 

• 
Ondersteun Oud~Pukke! 

nis van , Diens", vera! aan die teen
oorgestelde geslag, nog meer verbeter 
en verryk bet. 

Die mans daarenteen - en nou 
praat ons eintlik van Swart Chris ·
bet die diens aan die vaderland meer 
konkreet bewys en as gevolg daarvan 
allerlei wonde soos blare in die handc 
opgedoen. Dit spreek natuurlik van 
harde arbeid per pik en graaf. Die 
doe! was eintlik bier om die jonger 
geslag bietjie meer bodem-bewus te 
maak en meer liefde vi r die aarde 
te kweek. En glo my, so groat was 
die bodemliefde dat daar mettertyd 
meer daarop gesit is, as wat kontak 
per pik en graaf gemaak is! Grand· 
bewaring betsy in die skoene, ore of 
op die landerye, was ' n verdere dee! 
van hul werksaamheid. Vir die mans 
is daar ook kur usse in die beoorde
ling van beeste, varke en hoenders 
aangebied . 

H ierdie vorme van landsdiens is 
natuurlik net bedryf van sewe in die 
oggend tot sewe in die aand. MoLt 
nou net nie dink dat die landsdiens 
hier opgehou het nie ; saans het ons 
konsert gehou, gesing, volkspele ge
sp eel, vleis gebraai en natuurlik ge
sleep - want sien die kamp bet 'n 
ideale ligging gehad - 'n klein entj ie 
daarvandaan het 'n spruitjie verby ge
murmel en volgens Wouda lyk die 
maan op Nelspruit anders as hier! 

Pukke, nou dink ek het ju:le ' n 
idee van wat landsdiens is, en as 
enigiemand ooit die geleentheid kry 
om so ' n kamp by te woon, gaan 
gerus. Dit is n wonderlike onder
vinding om as so ~n groot georgan i... 1 

seerde g roep studente en skoliere vir 
'n week saam te werk, te speel en 
te lag. Ons is net jammer, dat so 
min Pukke van bierdie geleentheid I 
gebruik gemaak het. Baie was daar 
om te leer en vee! a an genaa rns wat 
nog lank onthou sal word. Vra vir 
Chris! 

- H . van Rensburg. 

MALAN MEUBILEERDERS 
KERKSTRAA T 112. 

Telefoon 2157 

POTCHEFSTROOM 

KOM BESOEK ONS VIR , D I E N S " ! 

~it: IWapad 
Offisiele Studentekoerant van die P.U. vir C.H.O. 

DONDERDAG 7 AUGUSTUS 1958 

REDAKSIE EN ADMINISTRASIE . 

HOOFREDAKTEUR 

0 / HOOFREDAKTEUR 

NUUS - - - - • -

INTER-UNIVER SIT.t:RE-AANGELEENTHEDE 

KUNS -

Andries Myburg. 

, Nesco du Toit. 

Jan " · d. Sch yff. 

Chris Coctsee 

Enid Rautenbach. 

De Wet Kruger. 

· - Susan Roets. 

SPORT - , , , , • 

VARIA - - - , , • -

TEGNIESE-ADVISEUR -

FOTOGRAAF • - - , , , , , , , . -

PENNINGMEESTER , • - • , - - - - , 

ADVER TENSIEBESTUURDER 

- - Dries Yssel. 

H annes v. d. WaL 

· Hans van Zy· · 

Eikt. H o .valdt. 

SIRKULASIEBESTUURDEh. 

MOOIRIVIER
APTEEK 
Kerkstraat 205, 
POTCHEFSTROOM 
Telefoon 380. 

Die Apteek vir D~ens! 

UNIE BAKKERYE 
Posbus 244 ~ Foon 167 & 1086 

• 
BROOD. KOEK en 

P ASTEITJIES 
Bakkers en Banketbakkers vir 

aile geleenthede. 
TROU~. VERJAARDAG 

en DOOPKOEKE. 
• 

Eerkstraat 60 ~ Potchefstroom 
Spoorwegstraat ~ ~ Klerksdorp 

Dames! 

Leu n Sw.trt . 

CORNER 
FRUIT STORE 

* ,U KEN ONS!" 

PRO REGE-PERS 
Boekhandel 

. en 
Antikwariaat 

vir al u 
WETENSKAPLIKE BOEKE 

EN SKRYFBEHOEFTES. 

• 
Kerkstr. 95 ~ ~ ~ Telefoon 116-i 

Kom koop a] u benodigdhede hier op die BUL T teen baie 
Redelike Pryse! 

o OOK ALLE TOILETWARE. 
Kom besigtig ons nuwe 

D WINTERVOORRAAD. 

CACHET MODES CEDMS.) BPK. 
Tomstraat 92 ~ ~ POTCHEFSTROOM ~ ~ Telefoon 138J 

~============================~ 

KOM KYK BY 

J. HEIDEMA 
FOON 364 KERKSTR. 48, 

POTCHEFSTROOM 

D FIETSE, 
D BROMFIETSE. 
D MOTORFIETSE. 
D TIKMASJIENE. ENS. 
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PROF. COETZEE BESOEK NOORDR 
AMERIKA 

GAS EN AFGEV AARDIGDE 
TEGELYK 

REEDS VOOR DIE JULIE-VAKANSIE IS AANGEKON-
DIG OAT O.A. ONS GEAGTE REKTOR, PROF. J. 

CHRIS COETZEE. UITGENOOI IS OM 'N WEL WIL
LENDHEIDSBESOEK AAN DIE VERENIGDE STATE EN 
KANADA TE BRING. HIERDIE GROOT EER HET PROF. 
COETZEE TE BEURT GEVAL DEUR BEMIDDELING 
VAN DIE "AMERICAN EMBASSY'', PRETORIA. WAAR
DEUR HY IN STAAT GESTEL WORD OM VIR SESTIG 
DAE DIE V.S .A. TE BESOEK. DIE TOEKENNING AAN 
PROF. COETZEE IS VIR DIREKTE STUDIE VAN UNI
VERSJT:ERE ORGANISASIE EN ADMINISTRASIE AL
DAAR. 

Terwyl ons nog heerlik gesukkel hel 
om in die regte vakansiestemming te 
geraak (?), het prof. en mev. Coetzce 
op 6 Julie uit Durban per boot, die 
"African Endeavor" vertrek en op 23 
Julie in New York aangckom. Van· 
daar is hulle na Washington, aangc· 
sien die reis hier finaal gereel •ou 
word. Die be ock ge kicd in twrc 
dele: Van 23 Jul ie tot 24 Augu tus 
en van 16 September tot omtrent 
I 0 Oktober, waarna die terugreis na 
Durban met die "African Star" aan
gepak sal word. 

Intussen is prof. C<tetzee ook deur 
die Raad van die P.U. vir C.H .O. 
afgevaardig na en in staat geste l om 
'n besoek aan Kanada te bring. Dit sal 
duur vanaf 25 Augustus tot 16 Sep· 
tember. Die doe! hicrvan is sowel om 
die Konferensie van Vise·Kanseliers 
en Hoofde van Universiteite van die 
Britse Gemecnskap in Toronto (2 5-
29 Augustu ) , asook die "Eighth 

W. J. SPAVINS 
.en Seun 

vir aile 
ELEKTRIESE 
BENODIGDHEDE 

Koelkaste Radio's 
--0-

Kerkstraat 101, Potchefstroom 
Telefoon 185. 

Sanlam 

Quinuennial Congress of the A sso· 
ctatwn of the U niver ities of the 
Briti h Commonwealth" (van 1-5 
September) by te woon. 

Verder reel die Kanadese ga here 
drie belan grike besoeke vir hul gaste, 
nl. aan: 

1. Die hoof tad Ottowa - 29-3 I 
Augustus; 

2. Wa hington en Philadelphia -
5-8 September en die 

3. Universiteit van die Ooskus van 
Kanada en die Verenigde State. 

Al is hul reeds lanka! in die buite· 
land, wens ons prof. en mevr. Coetzee 
'n aangename verblyf en 'n voorspoe• 
dige reis toe. 

DIE W AARBORG VIR UITKOMS 
VIR U EN U GESIN! 

V erteenwoordig deur -
W yksbestuurder: W . J. S. COETSEE. Tel. 106 

Huisadres: Hoffmanstraat 84:, 
Kantoor: H j v. Kerk~ en Lombardstraat. 

!·-·-~~~~~~--------------·! @nrbtnking 
-~~~··~~··~·~···~········ 

ALLES IS TEEN MY! (Gen. 42 : 36). 
Dit is wat Jakob gese bet toe sy 

seu ns Benjamin wou saamneem op 
bulle tweede tog na Egipte, om voed· 
sel te baa!. Alles is teen my! 'n 
Geweldige uitspraak - en nogtans 
nie baie vreemd nie. Jakob bet dit 
op hierdie tydstip nie gemaklik ge· 
had nie . Josef, soos hy meLn, dood; 
Simeon sit waarskynlik in een of an· 
der smerige Egiptiese gevangeni ge· 
kluister, en nou moet hy ook van 
sy geliefde seun Benjamin afskeid 
neem. Verdcr druk die honger_nooJ 
swaar, daar is nie voldoende voedsel 
nie - en die eis van die Egiptiese 
onderkoning bly staan - geen Ben· 
jamin, geen voedsel. Die vry stam· 
vader Jakob, is nie meer vry nie. 
D ie keuse wat hy bet, is geen werk· 
like keuse nie. Sy kinders sowel as 
kkinkinders, a ook sy dienaars met 
bulle gesinne moet eet ... en Egipte 
is nog die enigste plek wat die moont
likheid hied. Alles is teen my! 

Ons kan Jakob se houding goed 
verstaan, want ons is ook geneig om 
wanneer 'n aantal probleme opdu1k, 
waarvan ons nie die oplossing kan 
sien nie, of wanneer sake nie ver· 
loop soos ons dit gehoop of verwag 
bet nie, uit te roep: Alles is teen 
my! Ons vind dit heeltemal begryp
lik, al is dit ook net as 'n veilig· 
heidsklep om stoom af te blaas. Maar 
as ons Jakob se uitroep nader beskou, 
vind ons dit tog eienaardig. Dit is 
die omstandighede wat hom knel. Hoe 
kan hulle teen hom wee 't Dit i le· 
welo e dinge wat nie vir of teen hom 
kan optree nie. Sy Stelling is dus on· 
jui&. l ndien hy sou gese het: Alma! 
is teen my, sou dit makliker begryp· 
baar gewees bet, maar nog onwaar. 

A s Jakob eerlik was, sou hy moes 
gese bet: God is teen my! God be· 
skik aile so dat dit teen my wil en 
teen my planne ingaan. My vryheid 
word my ontneem. God dwing my, 
God is teen my! Maar dit se Jakob 
nie. 6f by wil dit nie so reguit se 
nie, 6f hy het nie aan God gedink 
nie. En die laa te moontlikheid is 
baie waarskynlik. Ons gedagtes is dik
wels so vol van onsself en ons moei· 
likhede, dat ons God heeltemal uit 
die oog verloor. On vergeet dat hy 
bestaan . Met die mond bely ons ge· 
redelik dat God ons alles ten bestc 
beskik, maar belewe ons dit ook met 
die hart? 

Alles is teen my! En nogtans rnoet 
Jakob net die sleutel gee om die 
deur oop te sluit, sodat hy nie alleen 
Benjamin en Simeon terug kan ont· 
vang nie, maar ook die~ deur hom 
dood gewaande Josef. As die nag die 
donkerste is, is die uitkoms die naas• 
te. Israel moet deur Egipte gaan om 
in Kanaan te kom. 

Laat ons ons dan ook nie skuldig 
maak aan sulke uitsprake nie. Nie 
,alles is teen my" nie, maar ,Irnanuel", 
God met ons. Hy wat dood was maar 
wat !ewe tot in ewigheid - ook 
vir ons. 

- W. L. Kuperus. 

Pos van Deeltydse 
Organiseerder 
D :e Studentcraad, P.U. v1r 

C.H.O., wag hiermee aansoeke 
in vir bogenoemde pos, AIJe aan
soeke moet gerig word aan: Die 
Se!cretaris, Stud_ n teraad, P.U. 
vir C.H.O., en moet tlie Sekre
taris nie later as 3 1 Augustus 
1958 bereik nie. Aausoeke ont
vang na h 'erd ie datum sal hoege
naamd nie in aanmerking kom 
nie. 

D ie salaris is £20;) per jaar, 
betaalbaar twee-maandeliks. 

Werksure is 700 per jaar. 

Voorkeur sal gegee word aan 
P.U.-studente of oud-studente. 

Vcreiste kwalifikasies: Geen be· 
sondere vereistes word gestel n:e, 
maar kennis van die organisasie 
van die studentelewe is bclang
r:k. Nadere besonderhede kan 
verkry word van ondergetekende 
gedurende S.R.-kantoor~ure. 

Get. H. _T. D. v. d. Walt 
(Sekretaris Studenteraad) 

TURKSTRA 
BAKKERY 

(Edms.) Bpk. 

KERKSTRAA T 61 

Raadpleeg ons vir ... 

• BROOD 
en aile 

• KOEKSOORTE 

J. P. van der WALT 
APTEEK 

Kerkstr 161 ~ ~ ~ Potchefstroom 

• 
.. ONDERSTEUN 

'N OUD-P.U .-KANER!" 

Ek voorsien ALLES wat van 
'n APTEEK verlang word. 
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PERRICHON REIS DEUR 
NOORD-TRANSVAAL 

DIE THALIA-TOER van 1958 is iets van die verlede, maar 
herinneringe sal lank bly voortleef. Oit was drie weke v an 

vele ,.dinge", manewales, fitterjasies en verwikkelinge (of mis
kien ontwikkelinge?). Baie van hierdie ,.dinge'' het Kobus van 
der Walt verewig met sy kamera, hoewel hy tog ook vir die 
gelag moes betaal - ons dink aan Zebediela, Kobus! Ai , so 'n 
Anna Snyman darem! 

Reeds op die geboortedag van die 
toer begin die maoewales - die to
neelgeselskap laat Je sy decor op 
Potch. (sommer vir die grap!), en 
die eerste opvoering op Krugersdorp 
beleef benoude oomblikke. Maar ver
der: Louis Jooste alias , Die sterke 
van Basan", wat bloot gaan toer bet 
om 'n ryk Bosveldse boer uit te slaan, 
en Ria Jacobs alias ,Willeboer" bly 
vergete op Krugersdorp. Was dit mis
kien omdat bulle as ongewens beskou 
was? 

Ja, ook die S.A.S. het sy fitter
jasies uitgehaal, want hulle het mos 
'n eie tyd en dons sommer op. So 
bly ons byna vergete op Hoedspruit 
en arriveer eers sewe-uur die aand op 
Louis Trichardt. 

Die toe r is inderdaad gekenmerk 
deur hoogtepunte. Onvergeetlik bly 
die aand op Rubbervale waar ons al
ma! gesellig geskaar was om die boe
rewors en koffiekan, saamgesing en 
saamgelag het, en saam bang was toe 
'n paar skote vlak by ons die duister
nis ingevuur is - die keer was dit 
glo 'n spesie verboode aan die p?.d
administrasie wat die dames so gry· 
pend laat handel bet - grypend na 
veiligheid ! Dit was hier op Rubbervale 
waar Kupido hom begin openbaar 
maak het, en dit haal die derde ken
merk van die toer aan, nl. verwikke
lin ge (en ontwikkelinge). 

n Beter verstandhouding is pro
beer skep tussen sekeres: Leon Swart 
en Ina Celliers het mekaar gevoel
voel, wat later op 'n gevat·vat uitge
loop het. Dries Yssel en Rita Vorster 
wou mekaar vind, en op Zoekmekaar 
is dit bekendgemaak dat bulle sag op 
hulle sokkies heengegaan het. ,Oom 
Skaper" (Casper Lessing) en ,Wille· 
boer" het geprobeer om mekaar van 
naderby te leer ken via die kaartjies
loket, via die decorkornpartement, via 
.. ja, wat nie alles nie. Eddie van der 

Westhuizen het baie gepoog en moes 
maar genoee neem met smoertsige 
klappe; dit was sulke tye dat die 

, Waarom sal jy loop as jy kan 
7 .. ry . .... 

('n Vraag van Frikkie Fiets
ryer aan Fanie Voetganger) 

BESPAAR TYD, KRAGTE 
en SKOENE deur 'n FIETS 
aan te ska£. 

C. van der MERWE 
FIETSHANDELAAR 

ou maar so gemoedelik kon word. 
Dieselfde Eddie en Piet Bingle h~t 

dikwels aan hul gasvroue vertel dat 
hul medies swot, en dit nie sonder 
meer nie .. . 

Verskei tocrmaats hct siek geworJ, 
maar wanneer mens daaraan dink dat 
dit meesal gekysdes was, is dit ook te 
begrype. Vera] Albert Viljoen bet 
soms haie verlep voorgekorn. Potologie 
hou vir die vryer 'n groot bekorin g 
in sons blyk uit sy optrede teenoor 
Henriette, dogter van Perrichon. 

'n Platoniese vriendekring het die 
Jig gesien met Rosslee Smith as kon
venor en alleen gekysdes as lede. 
Smiddie het geso rg vir die daaglikse 
vrystories, blykbaar gelees in haar 
Smiddie-] an-roman . 

Rina du .P lessis is glo baie onte
vrede met die bad wat die gawe Puk· 
mans haar laat geniet het op Vivo ·
ontevrede omdat die water bietjie 
koud was, maar verder geen besware 
nie. Ma Willy van H eyningen en 
Bets Coetsee bet goed gesorg vir ons. 
Die twee is beslis prakties aangelc. 
En wat nou van Ludi Kruger? Vra 
maar vir Dries en ons dink aan Brits. 
Van die twee Danies kan ons net se: 
Stille waters . . diepe grond . . . ! 

Alles bet in 'n goeie gees daaraan 
toegegaan. Aan verskilpunte het dit 
nie ontbreek nie, maar na die , fight" 
.e Rosslee, het mens mekaar meer lief. 
Dit was inderdaad so. 

Cornie, wees gerus: jou Johan was 
soet . Die ligtekop was waarlik 'n Ieier 
in aile opsigte en openbaar 'n sterk 
sin vir die ,praktiese" - sy leierskap 
getuig werklik van ,ervarendheid". 
'n Erkentlike woordjie van gelukwen· 
sing a an J ohan. 

Oom Theuns en tant Anna Cloete 
was waarlik 'n kostelike reisouerpaar. 
Dit was oom Theuns wat die gees 
so aangewakker het met sy gevatte 
grappe en geestighcde. 'n Besondere 
woord van dank aan hulle. Ook :!ie 
klein Cloetetjies, Stanus, Theo en 

, Edie, het dee! van ons geword. Dik· 
wels het dit gebeur dat die waarheid 
uit die mond van die suigeling gehoor 
is. 

Die Thalia·toer was geslaagd. ·on· 
het die Noord·Transvalers getrakteer 
op ,Mnr. Perrichon gaan op reis," 
en hoewel dit 'n ,,sitkamertoer" was, 
roem ons op £300 wins, waarvoor oos 
ook a! ons ondersteuners hartlik be
dank; ook vir die gasvryheid en hart· 
likh eid waarmee ons oral ontvang is. 

-P. Bingle. 

Alabama Vir Vierde Keer 
Rhodesie 

Deur 

WOENSDAG 25 JUNIE 19'58, om 11.59 nm. het die Grys-
hondjie voor die Studentesaal weggetrek om d1e A .S .O .

toergroep Rhodesie toe te neem. Toe die dertig lede van die 
geselskap, met uitsondering van Pa Fanus, Ma Bettie en Oom 
D ries, elkeen ewe beskeie in sy hoekie ingekruip het om 'n 
uiltjie te probeer knip, het hulle seker nie besef wat nog alle.> 
mag voorle nie. 

Sommer die eerste aand by Beit· 
brug was dit al 'n loopgraafgrawery, 
en vroeg die volgende more, nadat 
die sand van die komberse afgeskuu 
is en die gesig te in 'n naturellekamp 
se ,sitkamer" gewas is by die enig· 
ste kraan in 'n si rkelomtrek van elf
en·dertig my!, me!d die groep hulle 
by die Suid-Afrikaanse doeane aan. 
Alles gaan goed, maar die smarte le 
nog voor. Nadat die Li mpopo norge· 
steek is, word die Engelse woorde· 
bocke uitgehaal, maar alles help niks. 
Pa, Arnie en Slurpie beland by die 
polisiekantoor, Oom Dries gesels met 
die Engelse beampte in 'n taal wat 
ons nog nooit gehoor het nie en ons 
ve rtoef ses uur by die Rh odesiese 
doeane! 

Daarvanuaan gaan dit beter. Na 'n 
heerlike braaivleisontvangs op Fort 
Vic voel ons meer tuis in Rhodesie 
en die sports begin. Saterdagaand 
raak Arnie tydens die cerste opvoe
ring bietjie gestoot en praat dieselfde 
taal as wat Oom Dries by die doeane 
gebesig het en ons besluit dat bulle 
blykbaar van cliesel fde nasie moct 
wees. (Hulle se my Arnie is nou 
,Lord Kitbag" ) . Die volgende dag 
word die Zimbabwe rulncs besoek en 
daama Chipi nga toe. Op die pad kon 
ons die pragtige Birchenough brug aan
sko u, die derde grootste van sy soort 
in die wereld. 

Ondertussen het die groep a! geleer 
nader kenn ismaa k, waarvan later meer. 
Op hierdie stadium bet die pas·inge
voerde reel van kortbroeke by kleur· 
baadjies reeds sterk in werking ge
tree, want Potchefstroom se Oktober· 
maand sal moet uithaal as hy by 
Rhodesie se Julie wil kom. 

'n Kerkbasaar ry ons bietjie in die 
wiele, maar H eadlands vergoed vir 
twee verlore opvoerin gs, temeer daar 
Esme en Botha besluit dat dit baie 
beter is om twee·twee te toer as een· 

een.. 

Salisbury maak nie so 'n indruk as 
wat ons verwag bet nie, maar dit is 
tog 'n plek van historiese belang, 
vanwee twee eienaardige rympies wat 
daar opgese is. Eerstens die rympie 
van die afslaer op die tabakveilings, 
iets wat op igself die moeite werd is 
om Rhodesie voor te besoek; en twee
dens klein Fran - se rymp ie, wat hom 
terstond tot , Lord Salisbury" laat 
slaan is. 

Die pragtige riviere, vallcie en her· 
ge van die noordelike dee! van Suid · 
Rhodesie en Noord-Rhodesie sal se· 
ker nie maklik vergeet word ni~. Maar 
uitstaande bo a!les op die toer : D ie 
Victoria W aterval. Of dit nou Living· 
stone of Trichardt was wat dit on t· 
dek het, dit bly een van die grootste 
natuurwonders en ' n pragtige plek. 
AI wat 'n Alabamalid is, het dan ook 
besluit om sy ,honeymoo n" daa r te 
hou. (Of hoe, Sakkie en Corene?). 
Die naweek wat geen toer:id van 1958 
ooit sal vergeet nie. 

En a! was die gasv ryheid in Rho· 
desie en Bechuanaland van so ' n ge· 
halte dat ons oms gewo nder het 
o f ons nog gasvryheid in die Unie 
ken, en a! was die natuurskoon so 
oorweldigend mooi en al was die tocr 
hoe lekker en aangenaam, moes elk· 
een se hart vinniger begin klop toe 
ons die Limpopo by 'n bruglose drif 
deurgaan . T erug in die U nie! O ns 
sal Rhodesie nie vergeet nie, en dit 
wat ons daar ontvang het was van so 
'n aard dat ons dit altyd sal waar· 
dec r en onthou, maar daar is net een 
Unie van Suid -Afrika. Die Afrikaners 
van Thabazimbi weet dit seker ook, 
want wat 'n koninklike ontvangs het 
ons nie daar te beurt geval nie. Die 
enigste plek in die Unie waar van· 
jaar 'n opvoerin g gehou is, is dan ook 
die en igste plek waar meer as £100 
ingesamel is. 

Dit was 'n lekker toer. 'n Alabama· 
toer. Geluk aan Botha en Esme en 
aan Sakkie en Corene en die wat om 
nog nie van weet nie. Aan hulle wat 
klaar is, baie dankie; aan hulle wat 
voortgaan, stcrkte! 

- I.. v. d. Walt. 

PRESIDENT CAFE 
GRAND CAFE 

and 

Van Riebeeck Cafe 

for: 

e SWEETS, 

• GRILLS 
and 

e COOLDRINKS. 
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SOMER EN SON EN SAFFIR oftewel, WEIN, WEIB und 
GESANG! 
Die wintersonnetjie begin wanner word en d ie dae begin heerliker word. Nuwe Maar elke goue randjie het 'n donker 

!ewe kom in die koue stram bene en die harte begin alreeds wanner klop. Sodra wolk, en hier is 'n bietjie wyse raad. 

die akkerbome van ou Tomstraat nuwe lewe begin toon, sal vele toneeltjies soos Menige minn aar het al aan d ie voete 

bygaande weer die oog streel. Ag is di t nie heerlik om mens te wees nie! van sy beminde bely: "I'll kille the 

UIT DIE KOOKPOT: 
SOOS gewoonlik het die verskillende toergeselskappe meer as 

bloot materide winste meegebring: I.K. wil g raag aan die 
volgende Pukkies ons ander se hartlike gelukwensinge oorbrin g: 

Verloo£: 

Nelie Venter aan haar Tukkie. 

Gekys: 

Petro en Louw van Wyk; 

Botha van dcr Walt en Esme van 
Ren burg; 

Corine Cronje en l sak Lessing. 

Ca~per Lessing en Ria Jacobs; 

Luna van der Walt en Japie 

Arangies; 

AAN ALLE 
BRIEFSKRYWERS 

As u briewe skryf vir plasing 
in Die W a pad moet behalwe 
u skuilnaam ook u eie naam 
verskyn. Hierdie berig word 
geplaas vera! na aanleiding 
van .. Pro~gees" en .,Oom~ 
Soois'' se briewe. Stuur u eie 
name ( wat vertroulik sal wees) 
en ons sal die plasing oorweeg. 

Lie bet va'n der Merwe en Hansie 
Crobler. 

Verlore: ? Dit lyk of Idyll en Carol 
een van die dae groot nuus sal he, 
enne . . . hoe vorder dit met die 
,gebroke' been, Adelheid. 

Dan lyk dit asof ou liefde nie roes 
nie, ten minste, koolmaats bly maar 
gcheg aan mekaar, ne Schalk? Klein 
(M ..... ) Louw van Wyk en Lenie 
~ leep ook knaend in die laa te tyd 
en dit lyk asof Rita Vorster darem 
'n knap grimeerster was, Dries, of 
wat praat ek alles? ( Ek bedoel na• 
tuurlik tydens die toer). 

Men e, en wie ou nou ooit kon 
geclink het ons rugbyspelers is sulke 
tiere? Reken, toe hulle een oggend 
by die treinvenster uitleun, dag hulle 
byna die trein het nooit van die 
vorige stasie vertrek nie, want die 
bekende motor ... nee wag, ek praat 
tc vee!. 

Lekker sleep Pukke! 

bull fo r you!" Moet dus nie met die 

lentegees in u arc u gewone versig· 

tigheid vcrloor en in 'n an der man 

se slaai gaan kra:> nie. Wapens soos 

h:erd ie is al in d ie ver:ede deur ons 

studente gebruik en wee die onge· 

lukkige slagoffer. 

BLOUBRIEWE . . . Aikona! 
VOEL u terneergedruk, het u moeilikheid met liefdesake, geld, 

stud ies? E k sal u help. V erb an verlammende vrees en stel 
u laten te ta len te in werking. Mislukking onmoontlik. Hier vo lg 
die eerste lesing. V ir verdere besonderhede, stuur 'n gefran~ 

keerde koevert aan .. T ERPENT YN", pj a V.A.P. (Vereniging 
van Afgedankte Professore), T.N.T.~straat, Potchefstroom. 

Ceagte Studente, u het seker al· 
mal reeds dergelike advertensies in 
nuusblaaie teegekom. Maar wees daar
van oortuig dat geen vorige hulpver· 
kaffingsburo nog ooit so uitsluitlik 

vir u bedoel wa a die V.A.P. nie. 
Die meerderheid van u is reeds weer 
terug op U niversiteit, met die knel• 
lende, kwellende vraag in die hart: 
,Het ek 'n kans om my eksamens 
te slaag, of mors ek net my inskry· 
wingsgeld? Hierdie vraag, geagte le• 
ers, al die onderstaande toets vir 

u beantwoord. Behaal u 50 persent 
of meer daarin, bet u geen rede vir 
vcrdere kommer nie. So nie, moet u 
liewer nou werk soek en aanstaancle 
jaar weer opnuut aanmeld op Puk. 
Hieronder verskyn 'n aantal vrae en 
antwoorde. Lees hulle noukeurig deur 
en merk die korrekte antwoord met 
'n (X) . 

A . Deur wte is d ie volgende woorde 
gese, en aan wie? 

I. " Meet me in Las Vegas": 

(a) Napoleon II aan sy skuld· 
skuldeisers; 

(b) Moselikatse aan Tommy Steele; 

(c) Idyll aan Carol na die laaste 
opvoering. 

2. " Don' t go near the water" ( • • • 
you might get wet). 

(a) V.P. (vaal ,party'); 

(p) Wyle admiraal Nelson se 
moeder; 

(c) A. aan R.K. voordat sy saam 
met die Alabama gaan toer 
bet. 

B. Ran gskik die antwoorde onder hul 
korrekte vrae: 

1. W ie h et gese: 

(a) "Both ends of the Candle"; 

(b) "Carve her name with pride" ; 

(c) "The indestructable man." 

Antwoorde: 

(a) Pa·VIooi aan klein Fielie. 

(b) 'n Ma-mot aan baar krosie. 

(c) 'n Houtkapper aan y oudste 
seun. 

C. Rangskik die definisies in korrekte 
volgorde met d ie oorecnstemmende 
vrae: 

1. Wat is die volgende: 

(a) Street of Shadow ; 
(b) Underwater Warrior; 
(c) Witness for the prosecution; 
(d) Zero hour; 
(e) The naked truth. 

Antwoorde: 

(a) Die inhoud van 'n bloubricf; 
(b) 'n Puk wat pas gekys is; 
(c) Opsigter in 'n eksamenlokaal; 
(d) U niversitcitstraat; 
(e) Die tydperk wat aanbreek elke 

week aand na sleeptyd. 

(Vraag A tel es punte, vraag B 
tel ook ses, en vraag C tel tien punte. 
Twee punte word toegeken vir net· 
heid, sodat die totaal twintig is. Moe· 
nie self u eie vraestel nasi en nie.) 

J. TOD SUTTlE 
KOMPLETE 

MANSUITRUSTERS 

V ir al u KLERASIE en ander 

benodigdhede. 

--0--

Kerkstr. 177 ~ ~ ~ Telefoon 

POTCHEFSTROOM 
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DIE M N 0 DIE VOORGRON D 

-weet wat hy wit he. Tree bes/is 

op. G'n wik en weeg by hom 

nie. Ken klere. Ken die waarde 

van 'n bekende handelsmerk. 

Waarborg goeie kwaliteit. Hou 

van 'n manlike snit. Kyk nie 

net na voorkoms nie, maar soek 

'n baadjie wat sy man kan 

staan. Kies reg. Kies Veka. Kan 

die man in die Vekabaadjie op 

'n afstand uitken. 

T ree op die voorgrond met veka · 
VEKA-SPORTBAADJIES, VEKA-PAKKE EN VEKA JONKHEER-BROEKE IS IN VOORRAAD BY ALLE 
VOORAANSTAANDE MANSUITRUSTERS ,UITGEKNIP VIR U" IN DIE KLEUR WAARVAN U HOU, IN 
DIE SNIT WAT U PAS, IN DIE KWALITEIT WAT U VERKIES, TEEN DIE PRYS WAT U GEVAL 

vz 1000 
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Hieroor en Daaroor • • • • • 
Die spesiale camouflage-hataljon 

was besig met gespesialiscerde oefc
ninge in Loui iana, V.S .A. Mike en 
James het, respektiewelik, die voor
en agtcrkant van 'n doodgewone melk
koei gevo rm. 

Pas tien minute gelcde bet die 
Kolone' en die sersant-majoor 'n 
goedkeurende blik in h ulle rigting gc
werp: ,Dit lyk eg genoeg," het die 
hoogglplaa te laat val. Die offi ierc 
bet oor die randjie verdwyn om die 
res van die manskappe te gaan in
spekteer. 

En toe gee James kielik vir Mike 
'n gcvo.lige skop hier van agter af, 
en fluis:c r benoud: ,Hardloop ou 
swaer, ck smeek jou, hardloop!" 

,Wat is die moeilikheid?" vra 
Mike verbaas. 

,Moeilikheid?" kom die eggo hier 
van agter af, ,hiLr kom die vrou 
van die boer met 'n melkemmer!" 

* * * 
Ek het 'n intere sante bcskouing 

raakgeloop. Dit is 'n man se be· 
skouing, en dit wil vir my lyk a of 
hy nogal 'n probleem beet het. Sel f 
voel ek nie om kommentaar tc ]ewer 
nie - is daar van u wat meer moed 
het? - Hier kom dit: 

,Ek moet erken dat ek in die war is 

Die moderne geemansipecrde vru~ 
is 'n onding, verwaand, tergend on· 
afhank:ik, af tootlik selfvoldaan. Ek 
haas my om by die outydse soo rt vrou 
te kom, en ,·iml dan dat ek dit net 
' n kwartier lank in die nabyheid van 
die lroperige afhanklikheid en huis-

Jjke geselsies kan uitbou dit lyk 
my ons het 'n derde geslag nodig . . " 

* * * 
Die liggaam van 'n man wat 150 

pond weeg, bevat genoeg fosfor om 
50,000 vuurboutjies van te maak, en 
genoeg swael om honderd kubieke 
voet te berook. 'n Liggaam met die
sclfde gewig bevat ook sowat drie 
pond kalk, etlike onse tafelsout, potas 
en magnesium. Dan is daar ook jo 
dium, mangaan, koper, sink en ander 
clemente teenwoordig. Dit wil uit· 
eindelik begin lyk a of 'n student tog 
iets werd kan word in die oe van 
die samelewing 0 o • 

* * * 
Daar word gese dat verskeie mense 

hulle flaters op verskeie maniere pro
beer bedek. 'n Argitek so u dan mes
selkl i gebruik, 'n dokter grand, en 
' n bruid mayonnaise. 

* * * 
En iets wat myns insiens werklik-

waar in die annales van , kJassieke 
woorde" opgeneem moet word, is die 
bevel wat die b. roemde skrywcr 
Robert Benchley aan sy bediende ge
gee het : 

,Kry my uit hierdic nat pak kle re 
uit en in 'n droe Martini." 

::: * ~: 

Die lcermeester wat probccr om ;,.y 
leerling te leer sander om hom te in· 
spireer, slaan op koue yster. 

-Horace Man n 

• * * 
Wie radeloos wil wee , moet hom 

deur almal laat raad gee. 

-JAN RAP 

Die A.S.B.-toer van 1958'59 
Wil u graag die .. wereld" sien? Maak dan 'n plan om det'l 

te neem aan hierdie wonderlike toer. 
Die groep vertrek op die 5e Desember vanaf Knapsta J 

met die .. Arundel Castle" en kom met die .. Stirling 
Castle" weer op die 27e Februarie terug. Die toer
koste is £345. 

lngesluit: 
* Toeristeklas bootkaartjies langs die Weskuso 
* Akkommodasielosieshuise, met drie maaltye per dng. 
* Vervoer vanaf stasies na losieshuise en omgekeerd . 
* Dienste van tolk in elke stad, by aankoms en vertrek. 
* Ekskursies van toere, soos in die program vermeld. 
* Toegangsfooie tot monumente en museums. 
* Vertonings in die program vermeld. 
* Dienste van korrespondensiekantore in aile stedc. 
* Verpligte fooitjies. 
n Volledige reisplan kan u op die kennisgewingbord t~ 

sien kry. Dit is eenvoudig wonderlik! Kyk gerus. 
NoB. Hierdie keer word Spanje ook besoeko 
Alle aansoeke moet voor of op die eerste September na 

die volgende adres gestuur word: 

DIE DIREKTEU R VAN T O ERE, 
Dagbreek, 

STELLENBOSCH. 

Voorsitter Van Raad 
Tree M 

N A sewe~en-dertig jaar van diens as lid van die Raad van die 
P.U. vir C.H.O. , waarvan sestien as voorsitter, het ds. H. J. 

R. du Plessis onlangs die tuig neergele. Op 18 J unie 1958 het die 
Raad amptelik afskeid geneem van ds. du Plessis, wat twaalf 
dae later uit die diens getree het. 

Vanaf Julie 1921 was ds. du Ples;is 
onafgebroke lid van die Raad. As 
voorsitter het by vanaf 5 Augustus 
1942 ageer. Gedurende sy ampstermyn 
as voorsitter bet die Universiteit ge• 
weldig wtgebrei, soos weerspieel word 
in die toename in bate , die oprigting 
van nuwe geboue, die vermeerdering 
van die personeellede en aantal stu · 
dente. 

Ook vir ons as studentegemeenskap 
van die U njversiteit waaraan ds. du 

,,Elke Sigaret 

Plessis-'n mens kan seker tereg se
sy ]ewe gewy het, pas dit om ootmoe
dig dank te bring vir wat hierdie 
stil!e krag vir ons en ons Alma 
Mater gedoen het. 

WAPADDATUM 
Die volgende W a pad verskyn 
op Donderdag 21 Augustus. 
Alle stof ash. 'n week voor die 
tyd in! 

'n Meesterstuk '' 
Rembrandt is 'n mengsel 

van ryk belee virginiese 

tabak; gewaarborg 100% 

suiwer, eerstegraadse blaar. 

Copkre11 

KURK, ONGEKURK OF FILTER 
STANDAARD EN VAN RYN GROOTTES 

,Die sigaret wat u altoos graag wou rook" 
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EERSTE SPAN KLOP KLERKSDORP PUK OP DIE UNIVERSITERE 
HOKKIETOERNOOI FIRES SPEEL MOOI RUGBY 

M AANDAG 7 Julie bet die universitere hokkietoernooi in 

OEUR KLERKSDORP Saterdag, 2 Augustus op bulle tuisveld Pietermaritzburg begin. Puk se mans~ en dameshokkicspa·1 -
ne bet aan die toernooi deelgeneem. Alhoewel daar geens!ns vo:1 
prestasies gepraat kan word nie, het die Pukke die toe_nooi 
geniet en is waardevolle kennis en ondervinding opgedo-:n D:t 
was die moeite dubhe! en dwars werd. 

'n pak te gee ( 14~8), het ons eerste rugbyspan dit weer na 
'n hele paar jaar reggekry om hul eerste wedstryd in die derde 
kwartaal te wen. Die afgelope toer deur Noord~ Transvaal bet 
dan ook in bierdie opsig beantwoord aan sy doe! - die manne 
was fiks. MANSHOKKIE. 

Die Pukke hct nie aileen mooi 
rugby gespeel nie, maar oak skoon 
en vinnige rugby. Die hal het telkens 
mooi in die agterlyn af beweeg. Hulle 
was dan soms oak gevaarlik op die 
aanval. Die voorspelers, en vera! Puk 
se twee Hanke, Piet Stein berg en Koos 
du Plooy, was gedurig op die jag uit 
en het die Klerksdorpers moeilike 
dae besorg. Deur 'n fout van Klerks
dorp uit te buit het Koos dan oak 
'n pragtige drie gedruk wat egter nie 
deur Haabee van der Walt vervyf 
kon word nie. 

Puk se volgende punte het gekom 
van 'n strafskop deur Toy Dannhauscr 
( 6-0). Die Pukke het net na half
tyd so 'n bietjie verslap en toe bulle 
weer hul oe uitvee, was die telling 
8- 6 in Klerksdorp se guns, Klerks• 
dorp bet 'n strafskop oorgeklits en 
'n doe! behaal. 

'n Rukkie later onderskep Mic 
Moolman toe die bal op die halflyn 
en nael deur vir 'n pragtige drie wat 
deur Toy Dannhauser vervyf is 
(ll-8). Nag steeds Ius om meer 
driee te druk, kry Mic later weer die 
bal vanaf sy voorspclers op die kwart• 
lyn en hardloop om sy teenstander 
en gaan druk. Die vervyfskop was 
mis ( 14-8). 

In die agterlyn het ons die dade· 
like verdediging van Jan van der 
Schyff - wat egter glo dubhe! en 
dwars sy sout werd was in die Wes· 
Transvaalse span - gemis. Nogtans 
hct Peet Oeschger en Hennie Weber 
'n goeie wedstryd gespeel. Casper 
Lessing was ook op sy stukke en het 
menige vaskopbal voor Styger wegge• 

haak. 

,NAVY" KOM TWEEDE. 

In 'n minder mooi wedstryd rnoes 
,Navy" Saterdag die knie buig voor 
Klerksdorp se tweede span. Die tel• 
ling was 9-6 in Klerksdorp se guns. 
Puk se ponte het gekom van twee 
Hrafskoppe: Een deur Chris Baden• 
horst en een deur Dennis Crause. 

,FIRES". 

man geskitter en twee driee gedruk. 
Twee verdere driee is deur Eddie van 
der We thuizen (0/19) en Roel f 
van Ryneveld gedruk. As ,Fires" so 
aanhou gaan hulle nag vanjaar die 
bekcr wen. 

0 / 19. 

'n 0 / 19-span van Puk hct alcr· 
dagoggend gelykop gcspeel teen Sasol· 
burg 0 / 19. Weens die afwesigheid 
van die We -Transvaalse 0 / 19-spc
lers moes Gert Steyn en sy manne 
tevrede wees met die telling 8 elk. 

Die programrceling op die toernooi 
het die Pukke maar bra swaar ge
tref . Daar i die eer te twee dae 
vier wedstrydc gespeel en a! vier wa 
teen die Engelse UniversiteiLe - die 
terkste spanne op die toernooi. 

Teen Rhodes bet die Pukke 1-0 
verloor, teen Natal 4-0, teen Wit 
1-0 en teen U.K. 3-0. 

Woensdag 9 Julie her die Pukke 
teen U.O.V.S. gc·peel. Die Puk moes 
ongelukkig met 'n ver wakte span 
speel. Die telling was nog gelykop 

DAAR DOER IN DIE BOSVELD 
DIE TWINTIG rugbyspelers wat Dinsdag 15 Julie 'n rugby-

toer deur Verre-Noord~Transvaal begin bet, kyk daarna te
rug met baie aangename herinnerings. D aar is nie aileen rugby 
gespeel nie , maar ook grondboontjies geeet. gewen teen di<.! 
,.bu l "~span van Potgietersrus, die fliek ,.BABY DOLL" ges:e:1 
en les bes 'n sware afskeid van Tzaneen geneem. 

Op die toer is daar wedstryde teen 
Nylstroom, Potgietcrsru , Pieter burg 
en Tzaneen gespeel. 

Die Pukke het sommer op 'n hoe 
noot wcggespring en die lekker span 
van Willie Mathyscr, voormalige 
Transvaalse kaptein, 11-6 op Nyl• 
stroom kafgedraf. Die litte was nag 
styf in hierdie wedstryd teen Nyl
stroom, maar met genoeg energie 
verkry van grondbone, het die Pukke 
Saterdag 19 Julie die bo-haasspan van 
Verre-Noord-Transvaal nl. Potgieters· 
rus aangepak. M et die goeie bystanJ 
en uitstekende Ieiding van kaptein 
Frans de Bruyn het Puk hierdie span 
14-11 gewen. Ongelukkig is Fran 1 
teen die einde van die wedstryd so
danig beseer dat hy vir die res van 
die toer op die krukkelys was. Toy 
Dannhauser was die held in hierJi ~ 

wedstryd (en oak daarna) met sy 
reuse strafskop wat geslaag het vanaf 
'n tree binne sy eie halfgebied. 

PIETERSBURG: Hier het die 
Pukke alma] saam in een ,stal" tuis
gegaan. Die ,stal" asook die onver· 
geetlike fliek ,Baby Doll" w.ts daar
voor verantwoordelik dat ';J baie aan
gename spangees opgebou is. 

Vanaf Pietersburg wao die kocrs 
na die Laeveld met middelpunt Tza· 
neen. Hier het Bok Fourie darem 
sy nartjielus gestil en Jan Comhrink 
'n possak vol briewe gekry. 'n Baie 
aangename wed tryd i op 26 Julie 
teen Tzaneen gespeel. Aile ecr aan 
Tzaneen wat op oortuigende .., \'So? 

18-9 gewen het. 

Dat Tzaneen gcwcn het, het werk· 
likheid by die Pukkc geword, maar 
dat af keid van Tzaneen geneem moes 
word, was darem vir party spelers 'n 
baie swaar saak. 

Soos aan aile dinge 'n end kom , 
so het ook aan hierdie , kkkeste" 
toer deur die ou Bo veld met sy gawe 
mcnse 'n end gekom. 

Drink die beste! 
• PEP-A~GUAVA 

• PEP-A-DILLA 
• TING-A~LING 

• TOPHAT 

tot 'n minuut of wat voor die einde 
van die wed<tryd tue U.OV.S. hul 
wendoel bchaal bet. Met Intcrva r ;,y 
het Fuk en U .O.V.S. gclykop c· 
peel. 

Puk s; groot _ wak punt in a! d,e 
wed tryde was hul tokwcrk. 

Van die derticn spelers wat aan 
die toernooi dee 'geneem hct, het 
Pithey, Bnt> en Pi_t v:tn Wyk vcr..tl 
uitgebl ink. Ong. lukkig kon nte een 
Puk plek kry in die S.A. Universi
teite A en B spanne nie. 

Die Puk het verdere wed tryde teen 
Pretoria en Stellenhosch gespeel. T een 
Pretoria het hul 4-1 verloor maar 
teen Matics het bulle 2-0 gewen. 

Kaapstad hct die toernooi gcwen. 
Puk en U.O .V.S. het saam ewende 
gekom. Puk het egter wat doe'e be
tref beter a die V rystaters gevaar. 

DAMESHOKKIE. 

Die dam es het ook teen a! die 
S.A. U niversiteite gespeel en a! hul 
wedstryde verloor, behalwe een teen 
Wits war hulle gewen het. 

KOM SIEN ONS 

vir a! u 

* Fotografiese 
en 

* Aptekersbenodigd~ 
bed e. 

GEEN & VELLEMAN 
Kerkstraat, 
Potchefstroom 

S& S 
Drink 
• SUPER ORANGE 
• FRESH ORANGE 

1144 - Posbus 134 

, Fires" was Saterdag op hulle 
stukke en bet maklik 19-3 teen 
Klerksdorp se derde span gewen. }ens
rna, die 0 / 19-speler wat sy tweede 
wedstryd die dag ge peel het, het 
sewe van sy span se punte aange
teken met 'n strafskop en twee ver
vyfskoppe. 'n Man wat sekerlik in 
grater geselskap tuishoort, is .,Cun
ningham" du Plooy. ~y het op agtste· 

Die wedstryd op Woensdag 23 Ju lie 
teen Pieter burg wa maar baic saate· 
rig en die Puk nwes tevrede wces 
om hul eerste nederlaag te ly: 8-13 . 

POTCH MINERAL WATERS 




