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Puk Boet Hare In 
Nieteenstaande uitgebreide voor

bereidings kon die tien Pukke wat 
Maandagoggend Bloemfontein toe is 
om die Kovsies-dirigent te gaan 
skaak, nie in hul doe! slaag nie. 
Hulle bet 'n lokval vir hom gestcl 
in die Bloemfonteinse poskantoor, 
maar toe die dirigent 'n ecrstejaar
man stuur wat net soos hy lyk om 
in die lokval te trap, moes die J'ukke 
net baie vinnig spore maak om te 
ontsnap. Johan Pepler, een van die 
Pukke wat saam was, rnoes sy hare 
inboet, maar die res kon, vermom 
wos lede van die publiek, nog ongc
skondc ontsnap. 

Laat berig: Vier Kovsies is Dins· 
dagaand gevang en met ons ter perEe 
gaan was daar gerugte van etlikc 
vreemde motors in die dorp. 

S. R.-Voorsitter 
Dirigent 

Hennie van der Walt, voor· 
sitter van die Studenteraad, is 
Maandagaand aangewys as die 
n uwe hoofdirigent vir Saterdag 
se Intervarsitie teen Kovsies. 

Idyll van der Walt, wat oor
spronklik as hoofdirigent gekies 
is, het oor die naweek siek 
geword en daar word verklaar 
dat hy beslis nie die lntervarsi
tie sal kan lei as hoofdirigent 
nie. Dit bring nou mee dat 
Hennie ook in sy plek geskaak 
kan (of teen hierdie tyd) kon 
word. 

DIE SPANNING LAAI OP: PUK MOET WEN 
(van Dirk Herbst) 

DIE TWINTIGSTE kragmeting tussen die Universiteite Potchefstroom en 
Bloemfontein Saterdag op die r ugbyveld in Vrystaat Stadion sal heel

waarskynlik die taaiste Intervar~itie tot dusver in die geskiedenis wees. 
Die Pukke sal alles in die stryd wer p om die neerlae van die afgelope 
drie jaar uit te wis en die Vrystaters ·.sal poog om 'n vierkuns -die eerste 
keer in die reeks - te behaal. --

Die Bordjies 
Moet Verhang 

Word 
-S.R .• Voorsitter. 

Mnr. Hennie van der Walt 
rig op die vooraand van In
tervarsitie die volgende bood
skap aan die studente van 
Bloemfontein en Potchef
stroom: 

Sedert ons mekaar verlede 
jaar tydens Intervarsitie ont
moet het, het besondere ge
beure in Suid-Afrika en ook 
aan die studentefront plaas
gevind. 

As studente is dit seker
lik van belang dat ons hier
op ag sal slaan. 

Maar ook op die gebied 
van sport was dit 'n 7aar 
van groat bedrywighede. 

Hierdie is nou weer die ge
leentheid vir die twee Afri
kaanse inrigtings om op min
der ernstige gebied met me
kaar in gesonde wedywering 
te verkeer. Intervarsitie dra 
'n stempel van sy eie en ons 
vertrou dat dit so sal voort
duur. 

My wens is dan ook dat 
ons in ware sportmangees 
I ntervarsitie sal hou . . op 
en van die veld af. 

Aan die Pukke wat gaan 
deelneem: dit is tyd dat die 
bordjies verhang word! 

Oudstudente Stig 
Vereniging 

'n Oudstudentevereniging is 
onlangs deur studente wat op 
die Puk gestudeer het, in 
Pretoria gestig. 

Die funksie het die vorm van 'n 

dinee aangeneem en is bygewoon 

deur 'n hele aantal oud-Pukke. 

Tydens die geleentheid is 'n heil· 

dronk op die Universiteit van Potch· 

efstroom ingestel deur mnr. }. de 

Klerk, Minister van Arbeid. 

Die vereniging bet 'n komitee 

aangestel, en die volgende persone 

is as lede verkies: mnre. }. P. Bingle 

(voorsitter), N. }. van der Merwe 

(sekretaris) en S. W. de Klerk 

(lid) 0 

Vir die Pukke is daar baie op die spel. Hulle 
sal alles in hulle vermoe doen om te bewy.s dat 
hulle die span wat daarmee spog dat hy twaalf 
spelers in die Sentrale Universiteitespan teen die 
All Blacks gehad het, se meester is. 

Die vyftiental is vasberade en begeesterd met 'n wil om 
te wen. Die senuwees krap·krap aan die maag en die drome 
snags oor hoe 'n wit-en-rooi trui oor die doellyn stort, wil nie 
wegbly nie. Nog selde was 'n Pukspan so besield en so vas. 
berade om te doen wat van hom verwag word. 

Die groot vraag is of die Pukke daarin gaan slaag om Potchef troom 
se Intervarsitierugbynaam in ere te berstel. 

Alles d ui daarop dat die stryd titanies en verbete gaan wees. 
1Pieter Venter, redakteur van Irawa, laat weet uit die Vrystaatse hoofstad 

dat die Kovsies hierdie seisoen nog deurgaans mooi, skouspelagtige en harde 
rugby gespcel het. Met 12 provinsiale pelers, vier Junior Springbokke en 
l2 spele r van die Sentrale Universiteite in hulle geledere vorm hulle 'n 
gedugte kombinasie wat nie sonder hand koene aangepak kan word nie. 

GROOT VERTROUE 
,Die Kovsies gaan vanjaar se Intervarsi tie met groot vertroue tegemoet, 

maar onderskat die Pukke nie in die minste nie. Dit so u ook verkeerd wees 
van U.O.V.S. want ondervinding uit die verlede het geleer dat spelers hulle 
met Intervarsitie oortref en spel bo die gemiddelde !ewer. Met dit in gedagte 
besef U.O.V.S. dat 'n oorwinning in vanjaar se kragmeting geen u:tgemaakte 
saak is nie," aldus Pieter Venter . 

Die Pukke veg Saterdag met die rug teen die muur. 'n Mens kan ook 
verwag dat die span se vertonin g beter sal wees as die af gelope paar oefen· 
byeenkomste. Elke Pukspeler weet dat hy Saterdag deeglik onder die soeklig 
van die ondersteuners op die pawiljoen is. 

PIET STEINBERG 

Piet Steinberg wat die span aanvoer, is 'n veteraan Intervarsitiespeler, en 
op sy skouers rus 'n groot taak. 'n Kaptein kan vir sy span goud werd wees. 
Maar as die vuur en die durf en die wil om te wen en die samespel kortskiet, 
kan die kaptein nie vee! uitrig nie. Die verantwoordelikheid rus SaterdJg 
op al vyftien manne om met mer.ing in te klim, te verdedig, bewegings op 
tou te sit en kragtig deur te voer. 

Piet Steinberg wat die Pukke 
Saterdag aanvoer. Op sy 

skouers rus 'n groot taak. 

Kortom, soos seker nooit te vore 
het 'n Pukspan 'n taak gehad soos 
Saterdag nie. Nie aileen moet Piet 
Steinberg en sy manne die wil en 

die durf om te wen he nic, maar die 
span moet daardie vasberadenheid 
aan die dag le om deur die Kovsies 
te bars. 

Die voorosse moet met aile mag 
stoot en die bal bemeester. Frans 
de Bru yn en Wil. de Waal kom te 
staan teen gedugte en gebreide 
O.V.S. -spelers in Apie Pretorius en 
Sakkie van Zyl. Piet Bin gle sal sy 
slag moet ken teen John Wessels. 
Maar sy stutte is twee kragtige manne 
wat nie hoef te wyk voor die Vry• 
staters nie. 

Herman Venter en Piet Steinberg 
moet reu ewerk vermag in die lyn· 
stane teen Pieter Goosen en At van 

Niekerk, en die bal vinnig bemeester 

en uitskiet want die Pukagterlyn is 

gevaarlik en kan slaan. 

NIE KEER NIE 

As die voorspelers die bal in die 

hande van Mic Moolman, Koos du 

Plooy en die gedugte senterpaar Jan 

van der Schyf( en Leon Thom, stel, 
kan die Vrystaters bulle nie elke 
kecr keer nie. 

Die voorspelers moet U .O.V.S. se 
lo manne in die krum hou sodat 

die bal langs die agterlyn a[ kan 

beweeg. 
Bowendien moet die losman ne soos 

valke op Nelie Smith, die brein agter 
(Vervolg op bls. 5) 

Staatsondersteunde 
Skole bepleit deur 

Rektor 
pROF. DR. J. CHRIS COETZEE, Rektor van die P.U. vir 

C.H.O., het tydens 'n onlangse vergadering van Korps in 
die studentesaal staatsondersteunde skole bepleit. 

Staatso nderste unde sko~e is ten 
voile in ooreenstemm:ng met Cal· 
vini tiese beginsels. Suiwer taat· 
skole, ouerskole, privaat skole of 
kerkskole kan nie gerym word met 
Calvinistiese begin cis nie. 

Soos elke ander lcwcn verband is 
ook die skool soewerein·in-eie-kring. 
Die skool is selfstand ig, maar nie 
outonoom nie, want dit is vervleg 
met ander verbande soos kerk en 
staat. 

Die skool het te docn met kinders 
wat uit ouerhuise kom en moet 
onderrig bied wat voldoen aan die 
eise van ander samelewingsverbande. 

HOOGSTE ROEPING 

Die ouer kan die onderrig van die 
kind aileen nie behartig n:e omdat 
dit nie die hoogste roepin g van die 
huis is nie en omdat die ouer ook 
nie die tyd en akademiese onderleg
ging .cJaarvoor het nie. 

Dit is nie die taak van die kerk 
o 111 skole te sti g en tc onderhou 

nie, ofskoon dit wei sy taak is om 
deur middel van die ouer toesig 
oor die skool te bou. 

Die Calvinis verwerp staatskole 
omdat dit nie die eer te doe] van 
die staat is om onderwys te gee nie. 
Die staat het we! belang by die ver· 
wyderde doe! van die skool daarin 
dat geen ouer die reg het om te kan 
se dat sy kind nie mag skoolgaan 
nie. 

ONDERWYSER 

Die kerk spreek hom nie uit oor 
die skool nie, maar verlang wei dat 
die onderwyser christelik moet wees. 
Die staat het 'n plig teenoor sy 
, kinders" daarin dat hy moet toesien 
dat hulle geletterd moet wees. 

As die staat goddeloos word, is 

dit die roeping van die ouer en die 

kerk om skole in die !ewe te roep 
wat deur die staat erken en gesteun 
word, het prof. Coetzee ten slotte 
gesc. 

sentrum vzr jotografie, grammofoonplate, 

kunsvlyt 

TOMSTRAAT 82 

POTCHEFSTROOM 

TELEFOON 3185 

Ons is die mense 
vir PORTRETTE 
Blaai hierdie Wapad deur 

en u sal sien ! 

PLATE 

PLATE 

PLATE - GRATIS PLATE 

GRA1VJ:MOFOONPLATE 

J 



Bladsy twee 

THALIA KRY GUNSTIGE 
KRITIEK IN SUIDWES 

THALIA HET 'n ges1aagde toer deur Suidwes gehad. Na 

verwagting sal ' n wins van nagenoeg: £750 getoon word 

wat aangewend sal word vir liefdadigheid en die boufonds 

van die Puk. 

Altesaam 20 opvoerings is met 
groot welslae op die planke ge
bring. 

Die reis het dwarsdeur Suidwes 
gestrek en opvoerings is in byna 
aile dorpe aangebied, behalwe in 
Outjo. In Windhoek is altesaam 
drie opvoerings met sukscs ge
lewer. 

Dat die opvoerings in die smaak 
van die publiek geval bet, is nie 
aan te twyfel nie. Die spelers wat 
opgetree bet, was bekwame en 
goedvoorbereide men e. Die stuk 
is bekend en kon gemaklik en 
flink bemeester word. Gunstige 
kritiek is uitgelok in die plaaslike 
koerante, Die Suidwester en Die 
Suidwes-Afrikaner. 

RAAR 

Een van die rariteite van die 
reis was die stamperige en sprin

gerige reis met die Klein Trentjie, 

'n reis wat nagenoeg 400 my! lank 

was. 

Inter sante plekke is besoek soo 

die gevalle meteoor te Grootfon

tein en die beroemde Hansa 

Brouery te Swakopmund. 

Die strand was 'n welkome 

i.oevlugsoord vir Cassie Venter 

en sy gesellin wat daar moe 

kaartjies verkoop. 

Op \Valvisbaai bet die ge el-

skap met 'n vissersboot uitgevaar 

en het hand bygesit toe die vissers 

Dries Yssel, Thalia se toerleier. 

di · nette vol vis aan boord sleep. 

In Otavi, een van die wind

pompstede van die noorde, bet 

van die kerels in 'n hotel 'n 

Persiese Erdestuk in die bande ge

kry en aan die dames geskenk 

wat dit glo later aan die Argief 

wil bemaak. 

volryp 
goue 
tabak 

verreweg die beste koop teen 

1/9 vir twintig 

P32a 

DIE WAPAD 

II 
ESTRARTE II 

DR. M. S. DU BUI SO r, se

kretaris van die Akademie, sal op 

Maandagaand, 12 September in die 

studentesaal voor Estrarte as gas

spreker optree. 

Die vergadering sal om 7.30 nm. 

begin en dr. Du Bui son sal praa1: 

oor die Mens-God-verhouding in die 

Afrikaanse poesie. 

W oensdag. 17 Augustus 1960 

STUDENTEPROGRAM SE DERDE 
VERJAARSDAG 

TEEN DIE MIDDEL van 1957 het die Afrikaanse diens van 

die S.A.U .K. beg in met die uitsending van 'n program wat 

spesiaal vir studente bedoel was-Studentevaria. 
Die eintlike vader van Studente

varia was Frikkie Kraamwinkel 
wat in Durban werksaam ws. By 
'n sekere geleentheid het 'n ou 

studentemaat aan hom genoem dat 
dit interessant ou wees om te luis
ter na 'n gereelde program waar
in die k leurvolle gees van die stu 
dentelewe weerspieel sou word. 

Die Skrif is aan die Muur en 
die Einde in Sig 

Dit sou help om bande t ussen 
oud-studente en hul alma maters 
heg te hou en terselidertyd aan 
tudente geleentheid bied om bul 

talent aan ander bekend te tel. 

DIE SKRIF is aan die muur; die jaar loop ten einde. Ter 
Frikkie bet niks gese nie, maar 

die ratte het aan die werk ge
spring. Enkele maande later het 
die gewilde studentelied .. Gaude
amus igitur" die eer te maal 'n 
eie program vir studente aange
kondig. 

bevestiging hiervan het die Administrasie-kantoor pas twee 

kennisgewings op die kennisgewingborde laat verskyn: Eksa~ 

meninskrywing en aansoeke vir inwoning in die koshuis vir 

volgende jaar. 

Die kantoor neem eksamen~ 
inskrywings aan van 15~31 

Augustus. Alle persone wat 

op 31 Augustus nog nie hul 
inskrywings gemaak het vir 

die komende eksamen nie, sal 
voor 15 September moet in~ 

skryf. met die betaling van 
laat~registrasiefooi van £3. 

Inskrywings word nou aangeneem 
vir die eksamen wat die einde van 
die jaar plaasvind, asook vir eksamen 
in Februarie en Junie 1961. Die 
eksamenfooie is vir die gewone stu· 
dente reeds ingesluit in die le gelde, 
sodat geen ek tra fooie betaal hoe£ 
te word nie. Diegene wat egter her· 
eksamen wil doen of wat net 'n jaar· 
punt in sekere kursusse opgebou het 
en nou daarin wil eksamen doen, 
moet egter die vasgestelde bedrae 
betaal. 

Verder moet a! die finansiele 
sakies, d.i. die bedrae wat tot op 
datum aan die U niversiteit verskuldig 
is, betaal wees voor eksamen-inskry· 
wing gedoen kan word. Saam met 
die inskrywingsvorm moet nog 'n 
geadresseerde en gefrankeerde koe• 
vert ingehandig word, waarin die 
bladsy van die uit lae waarop die 
student se naam ver kyn, aan die 
student sal gepos word sodra die uit· 
slae aan die begin van D esember 
bekend gemaak word. 

UITSLAE BEKEND 

D it is die enigste man:er waarop 
die kantoor die uitslae kan bekend 
maak en geen telegramme kan ver· 
send of telefoonoproepe gemaak 
word om die uitslae bekend te maak 
nie. Mens kan selfs verstaan dat die 
studentetal tans baie groot is en dat 
die kantoor geen maklike taak met 
die eksamenuitslae het nie. Volledige 
besonderhede oor die inskrywing is 
by die kennisgewingbord te kry. 

Dorpstudente wat tans privaat 
loseer en graag volgende jaar in een 
van die koshuise wil inwoon, kan 
ook nou hul sake agtermekaar kry. 
Aansoeke om inwoning moet voor 
31 Augustus in wees en onder meer 
vergesel wees van 'n rapport van 
goeie gedrag, onderteken deur die 

AFLOS VANAF PARYS 
Die jaarlikse afloslandloop vanaf 

Parys na Potchefstroom - 'n af

stand van 30 my! - vind op 31 

Oktober plaas en word gereel deur 

die Onderwyskollege. 

Aile senorklubs in Wes-Transvaal 

sal na verwagting deelneem. Ver

lede jaar is die landloop gewen 

deur 'n span van P .O.K. en tweede 

was die sestal van die P.U. 

gesinshoof waar ingewoon is, asook 
'n depo ito van .£5. 

Studente moet meld in watter kos· 
huise hu~lc graag wil inwoon, en wie 
die kamermaat moet wees. Ook die 
huidige woonadres moet verstrek 
word. Indien die aansoek misluk, sal 
die depo ito terugbetaal word. Ook 
as die bespreking gekanselleer word 
op grond van siekte en druip-voor 
15 Desember-sal die deposito terug
betaal word. 

Pia ing in die koshuise geskied op 
meriete en 'n goeie akademiese 
rekord kan in kandidate se gun wees. 
Ook hiervoor i daar volle besonder· 
hede op die kennisgewingbord. 

OUD-PUK 

'n Jaar later is Studeotevaria 

na die meer sentrale J obanne burg 

verskuif met Pierre Marais as pro

gramleier. Hy bet die program 

twee jaar behartig voordat hy on

langs 'n belrekking by Radio e

derland aanvaar het. 

Tans is D anie Era mus 'n o ud

Puk, programleier van Studente

varia. 

Met die derde verjaar dag van 

Studentevaria kan met reg gese 

word dat die program steeds toe

neem in gewildheid. 

GESLAAGDE··· TOER 
DEUR 

ALABAMA 
DIE BAlE MOOI som van vierhonderd pond wins is die 

afgelope vakansie deur die Alabama~toergroep met hul 
v,ertonings in Transvaal ingesamel. 

Hierdie som vertoon nog 
beter as in gedagte gehou 
word dat toergroepe van 
Tukkies en die P .O .K. op 
sommige plekke net kort voor 
Alabama opgetree het. 

Toerlede vertel dat die toer, wat 
per bus deur Wes-, Noord· en Oos· 
Transvaal gegaan het, besonder aan• 
genaam wa , vera! die naweke. 

Vermoeidheid was natuurlik nie 
uitgesluit nie, want die toer W'lS 

nogal veeleisend. Die toer het 26 
dae geduur en slegs op vyf aande is 

Ben Bierman wat saam met Ala
bama getoer het. 

nie opvoerings gehou nie: die v1er 
Sondagaande en een Saterdagaand. 
Boonop het die groep elke aand op 
'n ander plek opgetree. 

GENIET 
Die feit dat geen van die toerlede 

eintlik ernstig siek geword het nic 
het bygedra tot die welslae daarvan. 

Die publiek het die opvoerings 
self ook besonder baie geniet. Die 

nommer deur die sangkwartet 
1

e~ 
trompetsolo's was ware treffers. Soos 
gewoonlik, het die gehoor telkens 
geskater vir Idyll van der W alt se 

Jan Boneschans, een van Ala
bama se toerlede. 

grappe. 

Die laaste opvoering het op Wit· 

bank plaasgevind en regstreeks daar
na het die groep deurgery na Pot· 
chefstroom, waar bulle in die vroee 
oggendure aangekom het om die 
lekkerste koppie koffie van die hele 
toer by ,Pa en Ma", prof. en mev. 
D. W. Kriiger, se huis te drink. 

Slippers Baas 
In 'n wedstryd, Saterdag, tee 

Ottosdal II bet Slippers daar· 
geslaag om vir die derde maal 
hierdie semester te seevier. 

Die wedstryd, baie stadig en v 
skoppe en strafskoppe, het 3-0 (' 
drie) geeindig. 



Woensdag, 17 Augustus 1960 

Lewe en Dood 
Wat is die lewe? Waarom 

moet die dood kom om die 
!ewe te heeindig? Is die dood 
'n volslae beeindiging van 
!ewe? 

Hierdie vrae moes een of ander 
tyd a! by alma! van ons opgekom 
het. Nou i daar geleentheid waar 
hicrdie vrae, dan nie opgelos nie, 
mmstens deurtastend bespreek sal 
word deur mense met ver killende 
uitgangspunte. 

'n Simposium word eerskomendc 
Maandagaand, die 22ste, in die 
Chemiegebou, in een van die lesing· 
sale, aangebied deur die lede van 
die Wysgerigc Vcreniging en die 
Natuurwctcnskaplike Vereniging aan 
die U niver iteit. 

Studente al waarskynlik a pre· 
kers optree, maar personeellede sal 
ook teenwoordig mag wee . 

Die onderwerp wat op die sim• 
posium be preek sal word, is , Lewc 
en Dood" en aile studente is baie 
hartl ik welkom by hierdie geleent· 
heid. 

PERSKONFERENSIE 

REDAKTEURS STAP UIT 
NA VERWERPING VAN 

MOSIE 
DIE REDAKTEURS van Die Matie, studentekoerant 

van Stellenbosch, en Die Wapad, mnre. Deon du 
Plooy en Dirk Herbst, het tydens die afgelope vakansie 
uitgestap by die konferensie van die Suid-Afrikaanse 
U n iversiteite-Persverenig in g. 

Die t.wee redakt~urs bet ui tge
slap omdal 'n mosie wat deur bul
le ingedien is, verwerp i . 

Die mosie hel belrekking gehad 
op die lidmaalskap van die ver
eniging en hcl gelui dat blanke 
inrigtings vir boer onderwy ver
leenwoordig sal wort! deur blankes, 
ni -blanke inrigtings tleur nie
blankes en gemengd inrigtings 
deur blankes. 

Sleg twee redaklcur van Airi
kaan e studentekoerante was by 
die konierensie wal in Kaapstad 
plaasgevind bet, teenwoordig. 

N l E-BLANKE 

Die fi nale grondwet. van die ver
emgwg i goedgekeur nadat die 
twee Airikaan ·e redakteurs bulle 
onttrek bet. Die vereniging sal ook 
'n nuu brief afro! en aan alle in
rigtings vir boer onderwys beskik
baar stel. 

Mnr. Ken Parker, 'n nie-blan
ke v rleenwoordiger van Varsity, 
die Kaapse sludentekoerant, is 
verkies tot nuwe voorsitter van 

die persvereniging. 

i\fnr. Jlerbst se vcrslag oor die 
lwnfercnsie is verlede Dinsdagaand 
deur die redaksie van Die \ apad 
goetlgekeur. Die vrr Jag dien nou 
v or die Stud nlcraad. 

Combi 
al 

. 
n1e nou 

T enders word tan s deur d ie Stu
denteraad ingewag vir d ie aankoop 
van ' n bus. Die huidige Studente
raad het bcsluit om nie in sy d 'ens
termyn Combi 's aan te koo9 nie. 

Nuwe modelle van die Combi sal 
teen September op die mark wees en 
na verwagting sal die volgende Stu· 
dente raad hieroor besluit. 

'n Begin sal egter binnekort 

gemaak word met die oprigting van 

toorgeriewe vir die bu en twee 

Combi's asook 'n stoorkamer vir die 

Studenteraad. 

Claustrophobia ? 

* IS U BEKOMMERNIS 
DIE WOORD 

,STUD IE"? 
MAAK DAARDIE WOORD INTERESSANT 
EN DUIDELIK -

KOM NA 

p·a 0 R E G E P E R S «. 
~ DIE ~~ 
O~-t POTCHEFSTROOMSE BOEKHANDE~~~ 

~<'\to Kerkstraat 95 - Tel. 1164 ~~ 
<S'< ~~ 

DIE WAPAD 

Hans van Zyl (onderdirigent) 

en Idyll van der Walt (hoof

dirigent) is aanvanklik aange

wys om die stryd teen die Kov

s:erasieleiers Saterdag aan te 

knoop. Intussen het Idyll egtcr 

'n griepaandocning opgedoen 

sodat hy nie sy pick sal kan 

volstaan nie, 

Geoloe Wil 

Re-unie Hou 
Bedrywige studente in geologie hct 

hierd:e vakansie weer twee ekskursies 
onderneem. T ydens die eerste week 
van die vakansie h et tien studente 
en prof. P. B. Ackermann saamge
gaan op die jaarlikse interuniversi
te re toer deur Zoeloeland. Die jaar 
is dit gereel deur die Universiteit van 
N atal, 

Die laa te dee! van die vakansic 
het elf geologtese tudente saam met 
prof. Ackermann en mnr. A. A. 
Bisschoff 'n ekskur ie deur Gnkwa· 
land·wes onderneem as gaste van die 
verskillende mynmaatskappye aldaar. 
H ulle het vera! die minerale man· 
gaan, yster, a be en diamante be ig· 
tig soo dit in die myne voorkom. 

'n Kort ekskursie word nou nog 
in die vooruitsig gestel gedurende 'n 
langnaweek na Pilansberg in Noord· 
Tran vaal. 

Die Geologiese Vereniging is tans 
ook be,ig om 'n re•unie van oud
geologie· tudente te reel, waarby die 
studente wat tans nog geologie stu· 
deer, teenwoo rdig al wees. D aar sal 
gepoog wo rd om die re•unie 'n jaar· 
likse instelling te maak. 

Moontlikhede 
. 
Ill 

die Staatsdiens 
Die laat tlien se werwing kom

missie sal c.lie njversileit op Vry
dag, 26 Augu tus be oek, en in 
kamer 24 van die Adminislrati w 
gebou inligling oor die staalsdicns 
verskaf aan aile belangstellcnde 
studente. 

Die slaalsdiens is vandag baic 
gcsog en een uit elke vyftien Suid
Afrikaners beklee 'n po daarin. 
Daar is 'n groat ver keidenheid rig
Lings waarin gespesialiseer kan 
word, o.a. Argitektuur, Bibliot.eek
wese, Geologie. IT uishoudkunde, 
Regte, Tale, Veeart enykunde en 
We rkunde. 

* Studente word hartlik uitge 

nooi om die inligtingslesing by te 

woon. 

Bladsy drie 

A.S.B.-President 
Reis Baie 

n Bedrywige tyd le vir die 
voorsitter van die Studente~ 
raad , mnr. Hennie van der 
Walt, voor die deur. Bene~ 
wens takbesoeke aan verskil~ 
lende A. S.B .~sentra sal hy ook 
'n aantal kongresse bywoon. 

H y spreek op 2 5 A ugustus 'n 
vergadering van die W its A cademic 
Freedom Committee toe oor aparte 
un ive rsiteite. 

Op l September doen hy tak· 
besoek aan U.O .V .S. en later gedu· 
rende September sal hy ook A.S.B .· 
takke in P re toria be oek. 

Op I 5 O ktober woon hy 'n kon
fcrensie van O nderwysko llege in 
Stellenbosch by waartyden hy sa me· 
sp rekings met lede van die A .S.B.' 
hoofbestuur sal voer. 

Op 28 en 29 September woon hy 
die kong res van d ie F.A .K. in P re• 
to ria by en op 10 September die 
T ransvaa lse kongres van S.A .B.R.A. 

SIERLIKE LABORATORIUM SAL 
IVERRYS WAAR VLEUEL 

GESTAAN HET 
TERWYL DIE fondamente al is wat nog oorgebly het van 

Postmahuis, wat hierdie vakansie gesloop is, word daar 
reeds voltyds gewerk aan diti grawe van die fondamente van 
'n nuwe dierekundelaboratorium, wat teen 'n som van £80,000 
opgerig sal word op die terrein van die ou Vleuel. 

In die gebou sal daar onder 
mrrr drie voorgraadse laboratoria, 
nie minder nie as nege nagraadse 

1 laboratoria en drie Jrsingsale wees. 
Daar sal verder ook 'n mu eum
lokaal wee wat gehuisve sal word 
ir1 'n aparte gebou, wat aan die 
hooflaboratoriumgebou mel 'n por
laal verbind sal word. 

MODER.t'lE GE~UE\VE 

Die nuwe Iaboraloriumgebou sal 
verder twee kon lantern! , raluur- of 
klimaalkamers be,·at. llierdie nu
wigheid is onc.ler die huidige ge
riewe nie be ·kikbaar nie. 

Heelwat m er . tudente sal in 
die nuwe g(·bou opgeneem kan 
word. Dit bi<·c.l naamlik r uimle aan 
tweehonderd eer ·tejaars, sestig 
tweedejaars en seslig derdejaars, 
met agtlien nagraadse studente in 
dierkunde. 

Die buidige gt'lallt· is ongeveer 
130 eerstejaar , :35 Lweede- en der
dejaar tuclente en tien nagraadse 
tudente. 

Die argitek wat die nuwe dier
kundelaboratorium ontwerp bet, is 
ook die man wat die pragtige 
nuwe Musiekkonservalorium ant
werp bet, mnr. Johan de Ridder. 

Die boumeester, mnr. F. J. Pre
torius, bet gebelp om die nuwe 
bui boudkunde- en administrasie
geboue op te rig. 

Pukke se Bloed 
het Gevloei 

Die Pukke se bloed het lekker 
gevloei. So lei ons af uit die jaar• 
ver Jag van die 
Potchefstroomse 
Suid-A frikaanse 
diens. 

voorsitter van die 
afdeling van die 

Bloedoortappings· 

D ie voorsitter, dr. J. Johnson, ver• 
klaar dat bloedtappings gereeld by 
die P.U. gehou is en dat hy baie 
dankbaar is teenoor diegene wat 
bloed geskenk het. 

Bloedtappings is o p die terrein 
van die P .U. self gedoen . 

Aile men e is nou en dan gek.

Mantuanus. 

* * • 
Een van die karaktertrekke van 'n 

jong meJsle is dat sy onbeduidende 
dinge met hartstog doen .- Guinon. 

(Edms.) Bpk. 

Tomstraat 92 Telefoon 1389 

POTCHEFSTROOM 

Ons spesialiseer m DRAG VIR lONG DAMES, vera/ 

KERKDRAG 

NOMOTT A-WOL 

in voorr.aad 
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NOORDBRUG 
KONT ANTWINKEL 

(Eienaar: A. G . Botha) 

Vir 
LEKKERS, SIGARETTE 

en TOILETWARE 

KRUIDENIERSWARE. 

SKRYFBEHOEFTES, 

• 
Langs Noordbrug-Poskantoor 

VIR DAARDIE HOL GE

VOEL OP DIE MAAG .. 

BAT<. ONS DIE 

Heerlikste 
Vleispasteitjies 

TURKSTRA 
BAKKERY 

(EDMS.) BPK. 

KERKSTRAAT 61 

DIENS! 
OP DIE PUNTE VAN 

ONS VINGERS 

SUID-APTEEK 
BOTHASTRAAT 80 

PROTEA
APTEEK 

KERKSTRAAT 86 

AJAX 
BOEKE EN 

SKRYFBEHOEFTES 

Kerkstraat 159 Foon 3458 
POTCHEFSTROOM 

EXPRESS 
DROOGSKOONMAKERS 

ONS IS TROTS OM U 
TE BEDIEN 

DIENS AAN BLANKES 
ALLEEN 

Lombardstr. 25 - Tel. 3403 

DIE WAPAD 

0 
Offisiele Studentekoerant van die P .U . vir C.H .O . 

DIE BYLE GAAN HUlL 
DIE BYLE GAAN Sater~ 

dag in V rystaat Stadion huil. 
Dan vind die twintigste krag~ 
meting tus en die Universi~ 
teite Potchefstroom en Bloem~ 
fontein plaas. Potchefstroom 
het tot dusver sewe kragme~ 
tings gewen en Bloemfontein 
twaalf. 

W at verlede jaar gebeur 
het, weet ons, maar wat van~ 
jaar gaan gebeur, is nog geen 
uitgemaakte saak nie. 

Die hoogtes van oorwin" 
ning is dikwels eensaam en 
aileen. Op verloor se vlaktes 
dink mens dikwels aan dinge 
waaraan jy nie sou gedink het 
as jy oorwinnaar was nie. 

Die onderkant van n 
saak is eintlik die storm~ 
loopkant van 'n saak. En 
as mens storm, dan storm jy 
boontoe. Dan moet dit wat 
bo is, baie stewig sit. Want 
die momentum kom van 
onder af. 
Die vyftien Pukke wat die 

eier in die hoofwedstryd gaan 
rondgooi, is vasberade en 
besiel met 'n wil om te wen. 

Maar nie net hierdie vyf~ 
tiental beslis die stryd nie. 
lntervarsitie duur die valle 
lengte van Saterdag, 20 
Augustus. Elke Puk moet 

Saterdag die voldoening kan 
smaak dat hy die goeie stryd 
gestry het. M et _die regte 
gesindheid in die hart, moet 
daar dan net een doe! voor 
oe wees: Op die pawiljoen en 
op die veld gaan ons die 
Kovsies wen! 

Die uiteindelike welslae 
van lntervar itie sa l van elke 
individuele student afhang . 
Alles wat die Pukke Saterdag 
doen, waar bulle ookal mag 
beweeg in die V rystaatse 
hoofstad, sal teen of ten 
gunste van die goeie naam 
van Potchefstroom aange~ 
teken word. 

Aan die Kovsies: hartlik 
wederom. Laat ons mekaar 
op · n mooi manier breek . . . 
op so 'n manier dat dit weer 
gedoen kan word! 

Aan die Pukke: D aar is 
geen geleentheid in die !ewe 
van 'n student waar sy trots 
en loja li teit teenoor sy uni~ 
versiteit sterker na vore tree 
as met lntervarsitie nie. 
Sterkte, mooi loop en geniet 
dit! 

Aan die sportmanne op wie 
se skouers die prestige van 
nagenoeg 3,000 studente 
Saterdag rus: Sterkte en mag 
die bes te span wen! 

SKOLE EN ONDERWYS 
DIE REKTOR. prof. Coet" 

zee, bet verlede week tydens 
die vergadering van Korps 'n 
belangwekkende en aktuele 
rede oo.c onderwys en skolc 
gelewer. Ook in die openbare 
pers bet onlangs verskeie 
be igte verskyn oor die stig~ 
ting van 'n vereniging wat 
hom daadkragtig beywer vir 
christelike onderwys. 

Gedagtig daaraan dat 1960 
gesinsjaar is, mag die beteke~ 
nis van hierdie twee sake nie 
gering geskat word nie. 

Geen mens kan bekostiq om 
agtercor te sit en sake~ hul 
gang te laat gaan nie . Voort" 
durende hervorming in eie 
kring , uitbouing en verant~ 
woording van bestaande stel~ 
sels is noodsaaklik. W anneer 
'n saak nie reg is nie , mag 
nie geskroom word om dit te 
verander of niets nuuts in die 
plek daarvan te bring nie. 

In die tydsom tandighede 
waarin gesinsverval, on tvol~ 
king van die platteland, en so 
meer hand oor hand toeneem , 
het die skoal van die toekoms 
in toenemende mate tot taak 
om ewewigtige persoonlik~ 

hede en mense met 'n stewige 
grondslag aan die maatskappy 
en universiteit te !ewer. 

Besinning oor die aard, 
struktuur en plek van die 
skoal te midde van ander 

samelewingsverbande is ge~ 
biedend noodsaaklik. Die 
skoal is nie maar 'n plek waar 
staatsbur gers met kennis 
ingeent word nie. Grondleg~ 
ging van die kind se lewens
en wereldbeskouing en vor~ 
ming aan sy persoonlikheid 
styg bo eksamenresultate uit. 
Daarby moet die ouer se ver
antwoordelikheid ten opsigte 
van die skoal betrek word. 

Die Potchefstroomse Uni
versiteit poog om die weten~ 
skap christelik te beoefen en 
die christelike karakter in die 
buitewereld uit te dra. Dit is 
daarom ook verblydend en 
noodsaaklik dat leiers van 
hierdie univer iteit die voor~ 
tou neem in besinning oor 
skoal en onderwys. In die 
skoal moet 'n doelbewuste 
christel ike karakter ingedra 
word en skole met 'n christe~ 
like karakter in die !ewe 
geroep word - christelik in 
struktuur, opvoeding, atmos~ 
feer, onderrig, leergang en 
metode. 

Die behartiging en bevor~ 
dering van christelike onder~ 
wysbelange (ook in bestaande 
staatskole) het dwingend 
noodsaaklik geword ter berei~ 
king van die uiteindelike doel : 
'n stelsel van staatsonder~ 
steunde vrye skole. 

[Ween gebrek aan plaasruimte 
moes sekere rubricke vir hierdie uit

gawe noodwendig oorstaan.-Red .] 

Dttwid i:; /Je:;ig um te vlug. D ie 
Gesalfde van God is in !Jalling
sllap! 

'oo ' n bann ling moet hy J eru
alem verlaat. Sy siel is benoud; 

diep-benoud tot die dood toe. Sy 
hart wil beswyk! 

Hoe magtig en talryk i · die vy
ande, wat bulle teen hom versit 
en bulle aangesigte teen hom ver
hef. 

Eensaam en aileen moel by y 
paleis verlaat. ·y koningskap is 
op di pel! 

i\I ar Da" id neem sy toevlug 
lol God, en daarom i bier

die p aim nie 'n psalm van 
wanhoop of geloofs,·ertwyfeling 
nie, maar wei 'n psailn van ge
loofsverlro ue. 
llo •wei di t vir hom voel asof 

hy tot aan die uileinde van die 
aarde verdryi word, a of hy on
eindig ver van God en 'y diens 
ai is, buig !Jawid hom tog in ge
geloofsverlroue tot G d neer. 

Die geloof ken gecn afslande nie, 
a! is die afslande ook hoe groot! 

H y is besig om tot God te bid . 
D ie Jlere sal hom lei op ' n 

rot , wat le hoog is. Uit eie krag, 
uit homself i · hy nie daartoe in-

Psalm 61 : 2 en 6-
2-,0 God, hoo r my sme

king , lu ister no my 
gebed ! 

6-,Wont U, o God, het 
my geloftes verhoor; 
U het die besitti ng 
gegee von die wot u 
Noom vrees." 

staat nie, maar aileen deur die 
krag wat God hom sal kcnk ~ 

Die llere is !Jawid se toevlug; 
Ily is 'n sterk loring teen die 
vyand. lly is Dawid se kuil
plek en beskutting! 

I !ltaan magtige vyande teen 
hom op; a! staan sy eie seun teen 
hom op, dan sal hy nie vn:e nie; 
dan al y mocd hom nie brgewe 
nie; dan sal hy nie vervaard wees 
nie, want God i sy toevlug, God 
is sy Rot·, wal nie kan wankel 
nie! God i alles in sy !ewe! 

Maar, daar i · o k by hom die 
sekerheid dat God hom sal ver
hoor. 

Ook Dawid bet Geloftes tot die 
H e re gcmaak en die H e re het na 
hom gelui ·ter; die H ere het y ge

lofte~ verhoor! 

GELOFTES 
Daar is reeds by hom die seker-

Woensdag , 17 Augustus 1960 

hc:id dal God sy belofles verhoor 
h et. Daarom vervul dil hom met 
dankbaarh id . 

Cod b t sy kon ingskap bevestig 
deur die bcsitling, die erfdeel, wat 
lly vir y volk en y Gesa!Ide 
uitgekies bet, naamlik die beloof
de la nd Kanaan. Cod hel reeds 
aan Dawid en sy nakomel inge die 

koningskap toegeken! 

Vyandig magte wou die lroon 
van Cod e Gesalide onlruk n y 
erfenis van hom onlneem. 

i\laa r God al sy tecstanders 
rondom aan die brand teek! I [y 
a ! ·y gc ·alfde in gt•nade aansien. 

Daarom is sy bede dat die J !ere 
sy koning~kap deur die geslagle 

heen sa l bevcstig . 

TROOS 
Waller groot troos is Da" id e 

verlroue op Cod nie v ir hom nic. 
C..od is sy Rots, sy Skuilplek, sy 
Toevlug. Cod het sy gelofte , wat 
hv onder sware aanvegtinge en 
beproewi nge tot 11 om gemaak hel, 
oerhoor. Daarom is y hele ]ewe 
' n !ewe van lofsang en lofpry
sing tot ere en verheerliking van 
·y Naam; daarom is daar ook by 
hom die blye voorneme om sy 
gelofle , wat hy tot God gemaak 
het, dag na dag te b taal ! 

Die H ere is ook on Rot in 
ty van donkerheid; Hy is ook 
ons Toevlug in bang gevare. On 
moet aileen op IIom vt:rtrou en 
tot Hom in gebed nader. 
Daar moet ook by ons die ge

loof vertroue en geloofsekr rheid 
wees dat Cod die geloftes, wat 
ons tot II m gemaak bet, sal ver

hoor. 

Dan sal ons bele I ewe 'n himn , 
'n lofsang, 'n loflied tot ere en 
verheerliking van God se Naam 
wees ; dan sal daar by o n ook 
die blye voorneme wees om ons 
ge loftes, wal on aan H om ver
sku ldig i ·, dag na dag te belaal ! 

Maar Da wid vertrou nie op hom
self nie; hy vertrou nie op eie 
krag nie. ll y is die gesalfde van 
(;od. ·y I<oningskap i · gegrond 
in die ew ige l<o ningskap van 

Ch rislu . 

D ie Dawidiese koningskap is 'n 

simbool; ' n af ·kaduwing; 'n hecn
wysing na die Messiaanse K oning
skap! 

In l Jom is die blye verwagling, 
die blye versekering, maar ok die 
b lye vervulling van 'n ewige Ko

ning kap! 

-P. ] . i\lALAN. 

DIE EINDE IN SIG 
NOUDAT DIE jaar se 

werksaamhede einde se kant 
toe staan, wil ons graag aile 
studente se aandag vestig op 
die volgende sake. 

Die Studenteraadsverkie~ 
sings vind op Dinsdag, 6 Sep
tember plaas. Op die vooraf
gaande Maandag sal daar 
geen klas wees nie. Dit is 
egter geen rede waarom stu~ 
dente op die verkiesingsdag 
kan wegbly nie. Die welslae 
van die verkiesingsdag sal 
van die belangstelling van 
elke individuele student af~ 
hang. 

Aile stemreglyste moet die 
Studenteraad bereik nie later 
as 24 Augustus nie. 

Onthou . .. 

J aarverslae van onderlig
game van die A.B .K.K. en die 
S .S.B. moet teen 22 Augustus 
by die hoofliggame ingedien 
wees. 

Jaarverslae van liggame van 
die Studenteraad en komitees 
van die Studenteraad moet 
teen 31 Augustus ingelewer 
wees. 

Liggame wat eretoeken
nings wil doen aan persone 
wat hiervoor kwalifiseer, moet 
sodanige aanbevelings by die 
onderskeie hoofliggame inle
wer nie later as 20 Augustus 
nie. 

Sterkte en voorspoed met 
die laaste skof wat wag! 

6 SEPTEMBER 
VERKI ESI NGSDAG 



Woensdag, 17 Augustus 1960 

HOKKIESPEE.LSTERS SE 
VERTONING 

( deur Jean Venter) 
DIE DAMESHOKKIESPAN he t ty dens die vakansie uit-

stekend vertoon in die interuniversitere toernooi te Johan
nesburg. Dit was 'n uitmuntende prestasie, die eerste keer i n 

die geskiedenis van die universiteit. Soos die p untes tand aan
toon was die dames onoorwonne. 

Nie een uit ondering kan gemaak 

word nie, alma! het puik saamgewerk 

Jean Venter 
[ Foto: 

om die tocrnooi voorspoedig 

maak. 

Natal. Buddie en Rina het elkeen 
"n doe! ge k1et en dit wa · ook die 
eindtelling. Die algemene gedagte 
wa dat d1t Natal 'e afdag was, maar 
d1e verrassing sou nog groot wees! 

M et rustyd, Dmsdag, teen Malle 
wa die telling 2-0 in hullc gun , 
maar daarna verloop dmge anders 
en die eindtelling was 3-2 in die 
P uk se guns. D ie wedstryd teen 
Tukkic die middag word deur beoor· 
dclaar beweer die mooiste van d1e 
hele toernooi te wees. Die wed tryd 
1 3-1 gewen. 

KEURDERS 
H ierdie wedstryd het belangstel· 

bng uitgelok. Van die keurdero het 
the span op die fynere punte gewy 
wat hulle baie tot voordecl gestrek 
het. 

Op d1e Woen dag het die Puk 
! keys getrap met 'n emdtelilng va 1 

3-1. Met 'n telling 1-1 dric 
minute voor die eindflUJtjie moe 
blaa , het d1e dames alle in die 
tryd gewerp en A lbertha en Rina 

het elkeen 'n doe! ge kiet. 

D IE W A PAD 

Dorpstudente 
Dorp studente se aandag word 

daarop gevestig dat die nuwe 
sirkulasieskema waarkragtens 
hulle hul W apad in die Kafe

teria kry, nie meer met 'n kaart
stelsel gevoer sal word nie. 

'n Boek waarin hulle name 
alfabeties aangebring is en met 
kolomme waar hulle vir elke 
u itgawe kan teken, sal in die 

Kafeteria wees. 

Die skema begin met d ie uit
gawe van 3 l Augustus en dorp
srudente kan Die W apad re ds 
daardie aand in die Kafeteri a 

afhaal. 

Die verskyningsdatum van 
elke volgende Wapad sal vooraf 

aangekondig word.- Red. 

Nn sas-P resident 
Mnr. Adrian Leftwich , van 

die Universi tei t Kaapstad , is 
verkies tot nuwe president 
van Nusas v ir 1961. Hy is 
twin tig jaar oud en is 'n finale 
jaar B.A.-student. 

Hy 1 een van die )ongste lede 
van usao wat nog as voorsitter 
gekies 1s. H y volg mnr. John Shing· 
ler op, wat nie verkiesbaar was nie. 

Bladsy vyf 

Pokke Baljaar op Rogbytoer 
(deur Piet van der Schyff) 

, DIS 'N LEKKER toer," was Piet Steynberg se kreet deuren
tyd. E en en almal van die 23 lede van die rugbytoerspan 

sal a ltyd aangename herinnerin ge he aan die toer van Julie 
1960. 

Op "\Velkom het die Pukke lwee 
weustryde gespe~o"l lydens die Uni
versi tei leloernooi aldaar. Teen 
Rhode lwl hull swak gevaar en 
hulle kon 'u gelykopbeslissing 8-8 
afdwi ng in 'n wed lryd waarin 'n 
tekort aan wedstrydoefening d uide. 
lik weerspiecl i . 

Op SalE"rdag, lH ] ulie, het die 
Pukke beter gcspeel en die atalse 

n ivers iteit met 1 -5 geklop . 

Die sosiale sy van die toer is op 
\\-elkom goed gesleun; hoe kon dil 
ook anders as byna elke speler 
in 'n lang swart Dodge of 'n groen 
Ford, ens., rondgery het lerwyl dit 
n ie aan parlytjies ontbreek het 

n ie! 

'n ;\.loee span bet \Velkom 
i\1aandag verlaat, oor White's na 
Bloemion lein. D ie I<ovsies was on
gelukkig nie daar om solank skrik 
le vat nie. 

KOUE \VEER 

1\:oue weer is in die Ooslelikc 
Provinsie aang<:lref en dil het niks 
gocus voorspe l in die wedstryd teen 

Old Coli gians op Uilenhage nie. 
'n Besoek i aan Goodyear gebring 
waar Toy en Kie die gids , ver
slom'' laat slaan bet mel h ul krag 
deu r d ie kamma onbreekbare nylon 
met gemak te breek. 

Op 'n deu rweekte veld n in die 
reen moe die Pukke met !J-11 
die aflog b laas teen 0. . Die wed
stryd is gespeel onder omstand ig
hede wat v ir d ie P ukke totaa1 
v reemd wa . 

Gaandeweg bet hull r aangepas 
en teen d ie einde heel aanlreklik 

bc·gin speel. 
Vanaf itenhage bel di~; span 

Die toernooi het op 11 Julie begin 
en die eerste wedstryd was teen D O ODSE STILTE 

Dondcrdagoggend het allc danker 
gelyk want die onoorwonne Rhode · 
span het gewag. 'n Dood e stlltt: 
het onder die spcelster g heer . 
Elkeen het besef dat sy vandag moct 

speel soos nooit tevore en dit is ook 
gedoen. Met puik verdediging het 
die eindtelhng op 1-0, 'n doe! vroeg 

111 wedstryd aangeteken, te staan 
gekom. 

PUK MOET WEN 
TUKS-WITS 

O p 27 A ugustus vind die jaarlikse 
Intervarsitie tussen Tukk!es en Wits 
op EUispark p laas. Dit is vanjaar die 
52ste keed dat die twee aartsvyande 
mekaar aandur£. Tukkies het reeds 
31 intervarsities gewen teenoor Wits 
se 16 ( die ander was blykbaar 
gelykop). 

D ie nuwe .,raidreels' wat nog op 
amptelike erkenning wag, maak Jit 
al hoe moeiliker om die dirigentc 
te kaak, maar skakel terselfdertyd 
gevare wat in die ve rlede aan die 
ra 1 ci~ verbonde wa , uit. 

.Raid " op individuele studente is 
tot 'n groat mate beperk, en slegs 
die dirigent, hulpd1rigent, raidbp· 
tein en vyf uitvoerende raidknmit~e· 
lede kan 111 hulle tui omgcw.ng 
ge~kaak word. 

Punte word bercken volgens die 
persone wat geskaak word, en met 
d u~ puntctelling word daar mecge· 
ding om die raidbeker, wat verlede 
jaar deur die T ukkies verower i . 

Verloofdes en 
Gek ysdes 

Pict Steynberg en Ananda Eksteen. 
Louis van der Westhuizen en 

Walna Marais. Louis is 'n oud Puk. 
H enk D enkema en Riana V enter. 

Yvonne Jooste en Vis Streicher, 
'n sakeman van Pieter burg. 

GEKYS 

Piet Venter en Engela Venter. 
Casper V enter en Fanny van Rens

burg. 

Gert Snyman en Sannie van der 
Walt. 

A ldrie ky te is toer·nadraaie. 

Aan a! die verloofdes en geky des 
e ons van harte geluk! 

Dan verneem ons dat Jurie Gouws
Venter hom so in die stilte in die eg 
verbind het. Aan hierdie oud-Puk 
ook on hartlike gelukwense. 

* * * 
Hend rik Nelson het blykbaar 

genoegsaam herstel van die ch loor· 
gas wat hy per ongeluk ingekry het, 
want hy knoop toe mos 'n kys met 
'n Matie·dametjie. Of i dit eintlik 
die gas wat hom die moed gegee 
het? 

Teen d1e tyd was daar redchke 
ckerheid dat die toernooi gewen 

Albertha Howell 
[Po to: Fotokuns. 

kon word. AI wat oorgebly het war
die wedstryd teen Wits wat 4-1 
gewen is en die teen U.O.V.S. waarin 
met 10-0 ge cevier is. 

Die moraal i hooggehou en die 
verb lyf in ,Woman's Residence" i 
iets om te onthou. Die Wit. dames 
was baie ga. vry en die ko uitmun
tend. 

Albertha H owell, Rina Bierman 
en Annerie Viljoen het in die Protea· 
•pan teen uid·Tran vaal ge peel, 
met Joe Schoeman as reserwe. 

ONS BESIGHEIDSNAME 
SPREEK VANSELF 1 

( Vervolg van bls. 1) 
U.O.V.S. se oorwinning verlede jaar, 
en daardie kranigc j ohan J acobs~ 

wee . H oewel De Wet Kruger in 
'n vir hom nog ietwat ongewonc 

poo1s1e speel, is daar geen rede om 
te vrees dat hy sy span in die steek 
sal laat en die Kovsies nie in die 
stof sa l laat byt nie. 

Bowend1en moet hy, Piet Bos· 
man en Amie van Wyk soo valke 
toe ak op die rollende balle, want 
l ntervarsitie-net soos 'n tocts· 

wedstryd-word makhk gcwen Ult 
losskrum<. En H enry Meyer, 
Trevor Jordaan en Stoney Steen· 
kamp i bekend daarvoor dat hulle 
los ballc oppik soo n' hoenderhcn 
'n miellepit. 
Bok Fourie moet die bal vinn ig 

wegkry (en ook rec lmatig by die 
skrum mgo01), want Grundlingh met 

•y bedneglike breek lae en goedge· 
m1kte hoekskoppie· kan 'n wed tyrd 
beklink. 

MOET WEN 
Kortom, d1e Pukke moet nie 

~kroom om hul agterlyn te laat hard· 
loop nie. As hulle hulle aandeel in 

lyn tane kry, hul 
kanse ten vo il e benut en met die 
agtcrlyn slaan, moet die Puk vanjaar 
e l ntervarsitie wen. 

Maar alle gate moet toege top 
word en 'n teen stander moet met 
bal en a! grand toe gebring wo rd. 
Du Plessis en Cil liers is kranige 
vleuels wat terk kan nael en aan· 
suliting by hul losvoorspeler soek. 

Ofskoon Bennie van iekerk weens 
'n gebreekte duim nie speel nie, sal 
Zietsman, wat hom na alle waarskyn· 
likheid sal vervang, 'n gedugte en 
ervare maat vir Koppie Marais wees. 

Een ding moet die Pukke Saterdag 

PARK VRUGTEWINKEL 

PARK KRUIDENIE,RS 

PARK FIETSE 

(F. F. Tranter) 

Tel. 995 Van Riebeeckstraat, POTCHEFSTROOM 

onthou: 'n wedstryd is nie verby 
voor die eind fluitjie geblaas bet nie. 
Die manne mag geen oomblik verslap 
nie. Sestigdui<end toeskoucrs het ver· 
lede Saterdag op Vrystaat Stadion 
aanskou wat gebeur as n' span teen 

die einde verslap. 
Schalk Hoogenboezem 1s 'n 

veilige en bestendige heelagter 
wat M aandag tydens die oefening 
weer sy ou vorm herwin het en a 
hy Saterdag getoets word, moet 
hy doen wat W1lson 'n week tevore 

op die einste veld gedoen het: 

kalm bly en seker maak van buite· 

koppe. 

HOU Dl) lM 

Bowendicn moet hy en Jan van 
der Schyff Saterdag bulle skopskoene 
aan he, want in die a fwesig heid van 
T oy D annhau er ru. 'n groat taak 

op hul skouers. Die Pukke kan nie 
bekost1g om die geringste kan e deur 

die vingers te laat glip nie. 
U .O.V.S. is die afgelope drie 

jaar op die kruin van die oorwin
n ingsgolf. Nogtans i hu lle 'n 
span wat nooit onderskat mag 
wo rd nie. H ulle i bekend daar· 
voor dat hulle met opportunistiese 
.pel teenstanders se fo ute kan uit• 
buit, en daa rom kan geen P uk 
sy lyf Saterdag vir een oomblik 

weg teek nie. 
D ie P ukke se kanse om hierdie 

twintigste botsing te wen, is goed; 
miskien 'n raps beter as ve rlede jaar. 
Want ons manne is sielkundig voor• 
bereid en vasberade oos nog nooit 
tevore nie. Maar die same pel, die 
hegte binding en die deursetti ngs· 
vermoe mag geen oomblik verslap 

n ie. 
e Elke Puk hou Saterdag albei sy 

duime vas; en dalk nog sy meisie 
s'n ook! 

Johan van der Vyver, pa op die 
toer. 

oor Port Elizabeth na C.raham
stad vertrck om die ·euaars, Al
bnic te gaan aandu rf. Met 'n ge. 
bi dsvoord el, te danke aan harde 
voor pelerspel en aanvallende ag
lerspel, byna dwarsdeur die wed
slryd, bet die Pukke in h ierdie 
wedslryd geseevier mel 14-!J. 

.. TIP"-Of: 
Op Sondag bet die span in Jie 

ha westad op die .. P retoria Castle" 
geklim onderweg na Durban. Op 
die kip was ba ie le doen en d ie 
Pukke hel alles moontlik beoefen 
,n ,Boat-race" teen d ie Na lalse 
hokk icspan is sluk-sluk en maklik 
deu r die Pukspan gcwen. Die see
reis mel al y ervarings sa l n ie 
gou vergeet word nie, so ook ni 
Portelli en die ander ke lner wal ' n 
mens met su lke .,tip"oc aangekyk 
het n ie! 

Die daaropvo lgende \Voensdag 
ht>t die Pukke die Natalse Du~ers 
in Durban aangedurf en die toer 
op 'n hoe noot afgesluil deur 14-3 
te wen in 'n wedstryd wat geken. 
merk was deur mooi agterlyn be
wegings en harde voorspelcrspel. 

Dis hier op Durban dal Toy d ie 
onderskeiding le beurl geval bet 
om as vlagman 'n slrafskop tPen 
hom tc kry. Hy was in elke wed
stryd vir sy span sommer 'n hele 
klomp tr ·; ,werd". 

* So eindig die toer dan want 
van Durban af het die paaie begin 
uileen loop . 'n Laaste woord van 
dank aan to10>rpa Johan van der 
Vyver vir sy wonde rl ike oplrede 
gedu rende die toer. Ook aan die 
bestuur, aan Toy, Piet en al die 
mede pelers, hartl ike dank vir die 

MOENIE SOEK NIE! 
'n Oud-P.U.-Kaner 

het dit REEDS gevind 

Aptekers J. P. van der Walt 
(EDMS.) BPK. 

POTCHEFSTROOM SE MODERNSTE APTEEK 
Kerkstraat 118 - POTCHEFSTROOM - Telefoon 929 



Bladsy ses 

REKORDGETAL PUKKE GAAN 
BLOEMFONTEIN V ANJAAR 

OP HORINGS NEEM 
Meer Pukke as ooit tevore sal vanjaar na Bloemfontein 

opruk om die jaarlikse intervarsitiebotsing met mond ·en longe 
te gaan ondersteun. Altesaam sal bykans 550 Pukke hulle op 
Bloemfontein bevind tydens lntervarsitie. 

Die reistariewe vir nie-deelnemers 
is £1/15/- en vir deelnemers is dit 
£1/5/-. Die eerstespan spelers wat 
per motor afreis, sal egter twee pond 
betaal. In Bloemfontein sal hulle in 

'n hotel tuisgaan. 

SPESIALE TREIN 

Die ander deelnemers sal 1n die 
koshuise gehuisves word. 

D eelnemers aan tennis, tafeltennis, 
gimnastiek, debat en skaak vertrek 

Gelukwensing 
Geagte Redaksie, 

Graag wil ek namens die Stu
denteraad a! die sportklubs en an
der liggame wat tydens die winter
vakansie elders opgetree het, van 
harte gelukwens met bulle presta

sies. 

'n Besondere woord van geluk
wensing aan die dameshokkiekluo 
en die gimnastiekklub wat so be
sender goed presteer bet. 

Die P.U. is met reg trots op u. 

H. J. D. VAN DER WALT. 

reeds Woensdagaand om nege-uur, 
omdat die items reeds Vrydag afge

handel sal word. 
Hulle is altesaam 36 in geta l. Die 

spesiale trein waarmee die Pukke sal 
reis, vertrek Vrydag om 6 nm. na 
Bloemfontein, en vertrek weer Sater
dagaand om tienuur terug na Potch
efstroom. Die Spoorwec was so tege
moetkomend om heen-ewweer-bed
kaartjies beskikbaar te stcl teen 7/ 6. 

Die onderskeie spanne en decl
nemers aan die Intervarsitie is as 
volg: 

Voetbal: 'n eerste en 'n tweede 
span, twee derde en twee onder 19-

spanne. 
Tennis: twaalf mans en ses dames. 
Tafeltennis: nege mans en ses 

dames. 
Hokkie: manshokkie en dameshok-

kie, elk twee spanne. 
Netbal: twee spanne. 
Debatredenaars: twee. 
Skaak: agt mans en twee dames. 
Gimnastiek: ses mans en ses dam es. 

N a afloop van die Intervarsitie saf 
'n geselligheid vir die eerste voetbal

span gereel word. 

~ Idyll Se 'n Ramp Wag Op Wim 
, Na Saterdag 

H AAIT, PUKKE! 

Hoekom ou Wimpie nou JUlS Uits1en na die 20ste is vir my n raaisel. 
Vir hom gaan dit die grootste ramp wees sedert sy rna hom destyds by daar

die derderangse pandjieswinkel gekoop het! 
En van hare :uittrek gepraat. Hy sal a! sy hare uit sy kop trek as hy 

sien wat daardie dag op Vrystaat Stadion gebeur-op die veld en op die 

pawiljoen! , 
Ek dink 'n mol aard beter in daardie san dvlaktes van hulle as n atoom-

duikboot, maar nietemin kan' hy op die volgende atoomwaarskuwing let: 
,There was a man named Wim Korrubel, 

Who swallowed an atomic pill. 
His organ of speech 
Released an awful screech! 
His pieces were found in Brazil!" 

Pukke, vanjaar gaan ens die Kovsies wys wat bulle nog nooit gesien 
het nie. A s ons met bulle klaar is, sal Bloemfontein se dieretuin bulle ni~ 
eers wil he vir leeuko51 nie-donkies is glo beter! 

Laat ens hulle wys wat in ens steek en ons eerste span elke twee minute 

cor die doellyn skree en sing! 
Ons gaan wen! 

IDYLL VANDER WALT. 

Dis nou vir jou lewe, 
hoor! ••• en 
DIS VIR JOU BIER! 

Gawe geselskap, geurige kos 
en koue Castle! 
As daar te kies en te keur op die 
tafel is en 'n man jou eerste watertand
lekker hap neem - is koue Castle 
dubbel welkom. Heerlike, 
skuimkoue Castle is geurryk 
aan smaak en kragryk aan 
goeie, gesonde bestanddeie, 
daarby pas dit by 
iedere geleentheid. 
Geniet Castle -
die keurbier vir 
louter plesier- in 
kannetjies of 
bottels. 

SUI D ·A FR I K A S E U ITS 0 E K B I E R 

DIE WAPAD 

Lime juice oor 
Del werslisensies 
Uit die land van die Kovsies greet 

ek julie. 
Soos ons, sien julie ook sekcr a! 

uit na I ntcrvarsitie, soos 'n hond in 
die woestyn sal uitsicn na 'n lamp
paal. Ek wil elke Pukkie die ver 
ekering gee dat julie baie welkom 

hier by ens sal wees tydens Inter
var itie. Ek hoop van harte dat ons 
alm a! die komende l;1tervarsitie sal 
gcn iet soos aileen studcnte dit kan 
doen. 

Solank die gees reg is, is die wen 
of verloor nie van die groot~te belang 
nic. Hier by e ns in KovsielanJ i< 
die gees reg, ens sportmann.! is reg 
en ens is ook alma! reg om jull.! oc.k 
op die pawiljoen te ontmoet. 

Aan ou Hans( lam ) sommer by
voorbaat aangename kennis en mag 
ons ge elsies op die pawiljoen nie 
te een ydig wees nie. Neem maar 
solank julle delwerslisensies uit-jull~ 

sal die onderspit bier in Bloemfow 
tein delf. 

Del£ maar lekker en gen iet d i~· 

dag. LIME jUICE, 
Onderra ielcier, U.O.V.S. 

Judomanne V aar 
Goed 

Omdat die lede van ons 
judoklub nog tot 'n groot mate 
onervare was, bet die span 
met nie te groot verwagtings 
na Pretoria gegaan vir die 
Wintersportsaamtrek w a t 
daar gedurend die eerste 
week van die vakansie plaas~ 
gevind bet. 

Die Puk kon sleg een pan stuur 
en boonop kon ecn van die bestc 
judomanne nie saamgaan nie. Op 
Pretoria moes verneem word dat een 
v;~.n die ander spanlcde weens onver
mydelike om tandighede nie kon 
deelnecm nie met die gevolg dat daar 
slegs vier van die vyf lede van die 
judospan teenwoordig was. 

Met die samewerking van die 
ander universiteit~panne is reiWngs 
getref dat een van die spanlede om 
die beurt gedurende die verskillende 
gevegte twee keer ken deelneem. 
Nieteenstaande alles het Puk gcein
dig met 'n derdeplek op die lys van 
scs universiteite. 

Op n vergadering van die 
S.A.U.J:V. is daar op voorstel van 
Wits, besluit om volgende jaar ook 
dames judospanne teen mekaar te 
laat kragte meet op die Wintersport
saamtrck wat heclwaarskynlik in 
Kaapstad geho u sal word. 

W oensdag, 17 Augustus 1960 

WIM KORRUBEL SIEN UIT NA 
DIE GROOT DAG 

DAGSE PUKKIES, 

Die dag waarna ons alma! seker al lank uitgesien het, is voor die deur. 
Ja Pukkies, een van die dae is dit weer Intervarsitie en daar gaan seker 
weeq 'n klomp van julle kom kyk hoe julie spanne verloor, of wat praat ek 
alles? 

Graag wil ek julle vriendelik welkom hee~ in Bloemfontein, en ek hoop 
dat julle die tydjie hier Of1 on campus terdee sal geniet . Vir die van julie 
wat voor die tyd wil kom, wag daar nie weer die tradisionele haarnsy nie. 
Ons trek julle hare hiE7rdie keer uit. 

Ek belowe dat as julie my vanjaar met 'n atoom aangedrewe duikboot 
kom haal sal ek saam met julie Potchefstroom toe gaan . 
Dag~e ook ou Idyll! Aile sukses vir jou met die singery. Laat jou onder

dane maar hard oefen, hoor, anders sing ons julie heeltetmal dood. 
Wei Pukkies, ons sien julle die 20ste bier in Bloemfontein. Laat ons 

lekker Intervarsitie hou en mag die beste span wen. 

Opregte Kovsie-groete, 

WIM KORRUBEL, 
Rasieleier, U.O.V.S. 

Kathare Gaan Vanjaar Met 
lntervarsitie Waai-Hans 

Pukkies, 

Ek hoef nie eers te groet, want ons ken mekaar te goed 
en ons sien mekaar genoeg. W eer eens is dit die lekker tyd 
van student~wees. Die tyd wanneer die gees ons gryp en van 
ons regte studente maak. lntervarsitie is bier, en die hare gaan 
waai-en dit gaan kathare wees, dit weet ek nou al. 

Laal U.O. V .S . maar lee£ in bulle 
"aansinnigheid en ander plesiere, 
maar na T nlerva rstie gaan h ulle 
voel soos 'n kat wat al nege 
lewens verloor het. Ek hoop hulle 
koop 'n besending haakspclde so
dat hulle ore nie op d ie grond 
deursleep na Intervarstie nie. J a
nee die outjies gaan aterdag nie 
hou van die mec.lisyne wat hulle 
al moel sluk nie - vera! nie om-

dat dit op hulle tuisweri is nie, 
want daar is die vernedering neg 
groler. Daa r wag vir bulle n eer
laag op neerlaag, vcrrassing op 
verras ing, teenspoed op teen peed. 

E~El\lMELTANDE 

Laat bulle maar droom van weg-

holoorwinnings en van dirigente 

Tree met Eer uit 
die Stryd 

Agt tafeltennisspelers-vier mans 

en vier dames-het d ie Puk tydens 

die afgelope vakansie op die Winter

sportsaamtrek in Pretoria verteen

woordig. 

Die dames het sewe wedstryde 

gespeel en daarin geslaag om Maties 

en Pretoria B met die kous oor die 

kop huis toe te stuur. 

Die mans bet ook aan sewe wed

stryde deelgeneem en vir Pretoria B 

geklop en gelykop gespeel teen Wits 

A en B. 

Mededinging was besonder sterk 

en hoewel dit die eerste keer was 

dat die Pukke aan die toernooi deel

gcneem bet, bet bulle met eer uit die 

stryd getree. Met meer ondervinding 

en afronding behoort hulle in die 

toekoms beter te vaar. 

ruim so bed rem meld sou V lM 
RINSO GORILLABIL en JUICY 
LIME xxxPIPPERMJNTxxx WAL
TERS (gekys met Sarie Pi tout). 
Die middag van 20 Augustus sal 
hulle terugkom werklikbeid toe -
as bulle neg nie a lma] intussen 
per vuurpyl gevlug bet nie. Hulle 
dink mos omdat hulle enemmel 
aan hulle valstande bet, hulle is 
outydse opskepskottels. 

Ek het vandag twee mombal<kit>s 
aan bulle dierasieleiers gestuur wat 
by bulle voete en ore pa - geen 
plastie e chirurg kan met hulle 
gesigte iets uitrig nie. Ek het hule 
bibliotekaris in kennis gestel van 
twee nuwe boeke wat verskyn het, 
nl. ,.Die kuns om Rugby te speel'' 
ea ,.Alma! kan nie dirigeer nie." 

ld. WARA 

Die non-entiteit, Juice de Limey 
skryf lee mos in hulle ld . WARA 
dat Idyll en ek neg steeds besig 
is om die kalkoendoppe van on 
gesigte a£ te kry - natuurlik om 
t e probeer om die feit te verdoesel 
dat bulle windeier gele is. Die 
twee skaakbare stommiteite. D aar
by is aJbei glo netsoos die diere 
in Midde-Afrika versot op piesangs 
en grondboontjies. Ek hoop nie ou 
Persil- Vim is weer soos verlede 
jaar so senuweeagtig soos ' n klip
kaffer wat werk seek nie. 

Pukke, op die pawiljoen kry ens 
span die aanmoediging, en omdat 
uit ens span is, mag ens nie weier 
om bulle aan te moedig nie. Sen
der die massa is die dirigent mag
teloos. K ern gereeld sing-songs toe 
en kern oefen die nuwe kreet. Gee 

ens u ondersteuning en ens gee 

u ens beste. So kan ens saamwerk 

en U.O .V .S. he t nie 'n kat se 

kans nie ... 

HANS VAN ZYL 

MERTON MOTORS 
KERK::>TRAAT fi9 (REGOOR QUEEN'S HOTEL) 

GEMAGTIGDE HANDELAAR VIR 

FORD TAUNUS EN FALCON· 

POSBUS 159 TELEFOON 3025/3026 



Woensdag, 17 Augustus 1960 

RUGBY 

KOVSI'E.S HET REKENING 
OM TE VEREFFEN 

( deur lzak Lessing) 

DIE KOVSIES se tweederugbyspan h_et vanjaar 'n g~~ot 
rekening om te vereffen na verlede Jaal" se lntervars1be~ 

neerlaag, en hulle is ook vasberede om dit te doen. 

Hulle span is nog onoor~ 
wonne in die liga en beskik 
oor 'n hele aantal spelers wat 
reeds vir die eerstespan op die 
veld gedraf het. 

Soos in die verlede le die Kovsies 
se krag hier by hul voorosse. 

Ons tweedespan is vanjaar bekend 
daarvoor dat hul lewendige, studente
rugby speel, 'n feit wat daaraan toe 
te skrywe is dat soveel van hierdie 
kerels moontlike eerstespanspelers is. 

Die meeste van Navy het al een 
of ander stadium vir die eerstespan 
gespeel. Na die vertoning van 
U.O.V.S. se tweedespan tydens die 
Welkomtoernooi, is die Pukke vol 

P.U.-GIMNASTE 
BAAS OP 

TOERNOOI 

moed om Saterdag verlede jaar se 
puik oorwinning te herhaal. 

DERDE SPANNE 

Aangesien daar ewe derde spanne 
vir die liga ingeskryf het van Kov ie
lr.nd aileen, sal die Pukkies hiu 1!1 

hut pa oppens moet bly. 
Fires sal goed kan opweeg want 

hulle is nog in hierdie stadium liga
wenners en speel lekker rugby. 

ONDER 19 

Hierdie jong Kovsies het vanjaar 
nog teleurgestel maar met 'n Int~r

varsitie !ewer spelers gewoonlik mcer 
as h ul beste. ' ; 

Hulle bet vyf Vry taatse onder 
19-spelers in hul geledere teenoor die 

agt Wes-Transvalers in Frik de Beer 
se spannetjie. 

Die Pukke e voorosse i "n faktor 
wat die verloop van d:e wcthtryd 
kan bepaal. 

e Dit het al tradisie geword tlat 
hierdie botsing die aantreklik ·te 
rugby van die dag oplewer. 

DIE WAPAD Bladsy sewe 

ERKENNING 
Die sportvooruitsigte in iller

die uitgawe is opgestel met die 
vriendelike medewerking van 
Picter Venter, redakteur van 

PUK MOET INTERV ARSITIE 
WEN-STATISTIEK 

Irawa. Namens Die Wapad

redaksie ons hartlike dank aan 

hom.-Sportred. 

DIE GESKIEDENIS herhaal hom glo self-ook met Inter~ 
varsities. As ons die afgelope 19 botsings se uitslae nagaan, 

dan sien ons dat die Kovsies reeds driekeer die driekuns het en 
Puk slegs eenkeer. 

Verlede jaar is hul driekun se 
getal gevul en om by die verloop 
van die geskiedenis te bly, i dit 

KOTIE DE JAGER WENS SPANNE 
STERKTE TOE 

DIT IS INTERVARSITIE en ons spanne staan slaggereed 
vir die stryd. N a maande van harde oefening sien elke 

sportman uit na die ontmoeting, waarin hy sy universiteit gaan 
verteen woordig. 

Op geen ander terrein van die !ewe tree die persoonlikheid van die mens 
sterker op die voorgrond as in sport nie. In daardie oomblikke van oorwin[ling 
of neerlaag kan die ware sportman wys uit watter bout by gesny is. Daarom 
weet ons dat ons bierdie Intervarsitie gaan speel in die gees van ware sport
man kap en kameraadskap, wat ons heg saambind as studente van die Uni
versiteit, waarop ons trots is. 

A s ons wen, laat ons in aile beskeidenheid die hand reik aan on oppo
nente, as ons minder suksesvol is, laat ons in aile grootmoedigheid die woorde 
van Spurgeon in gedagte hou: ,Om tweede viool te speel is groter kuns
vaardig heid nodig a wat baie mense dink". 

Bowenal, dink daaraan dat dit ons voorreg is om met die wapen: ,In U 
Lig" op die bors vir ons univer iteit te kan deelneem. 

Ons wil langs hierdie weg elke span en elke peler in besonder terkte 
toewens met die groot taak wat op bulle skouers rus, on weet u kan! 

]. ]. DE JAGER, 
Voors., S.S.B. 

Puk se beurt om die bewoners van 
Kovsieland Saterdag op eie wed op 
hut baadjie te gee. 

Uit die 19 botsings het die U.V. 
12 en Puk sewe gebuit. 

Die Intervarsitie-statistiek sien soos 
vol gdaaruit: 

Jaartal u.o.v.s. 
1927 ...... ...... ...... ...... .. .... 6 
1938 ...... ...... ...... ...... ...... g 
1943 ...... ...... ...... ...... ...... 8 
1944 .............................. 11 
1945 ............................. . 
1946 ...... ...... ...... ...... ...... 10 

1947 ······ ...... ...... ...... ...... 7 
1948 ...... ...... ...... ...... ...... 20 
1949 ...... ...... ...... ...... ...... 3 
19 50 ...... ...... ...... ...... ...... 5 
1951 ...... ······ ...... ...... ...... 3 
1952 ...... ······ ...... ...... ...... 12 
1953 ........................ ······ 3 
1954 .............................. 21 
1955 ...... ...... ...... ...... ...... 3 

1956 ······ .................. ······ 6 
1957 ...... ...... ...... ...... ...... 8 
1958 ...... ...... ...... ...... ...... 19 
1959 ...... ...... ...... ...... ...... 24 
1960 ............................. . 

Puk 
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4 
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6 
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11 
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6 Die gimnaste van die P.U. 

het uitstekend presteer tydens 
die W intersaamtrek van die 
universiteite te Pretoria. 

Die span as geheel kon net me 
geklop word met die gehalte gim
nastiek wat aileen uit Pukkeland kan 
kom nie. 

VOORUITSIGTE VIR SATERDAG 
SE KRAGMETINGS 

Pukke se Kanse in Hokkie Baie 
Below end 

Van die begin af het die Pukke 
bulle vaardigheid op al die apparat;: 
getoon en was ook die voorbokke by 
die spronge en tuimel. 

Die plekke deur ons gimnaste 
ingepalm, is as volg: 

Voorgeskrewe oefeninge (mans): 
J. van Niekerk ( 2de plek). 
G. Oberholzer ( lste plek). 

Voorgeskrewe- en vrykeuse oefe
ninge (mans): 

G. Oberhob;er ( 4de plek). 
]. van Niekerk (3de plek). 

Vir die dames het Winny Bekker 
'n tweede plek ingepalm met haar 
finale puntestand. 

e On wens die afrigters van die 
span, Wynand Putter en Jo Schoe
man sowel as die kapteine, Maryn 
Fourie, baie geluk met hierdie pres
tasie. 

GIMNASTIEK 

Die bloeiende, jong gimnas~ 
tiekklub van Puk behoort 
geen moeite te ondervind om 
vanjaar skoonskip te maak in 
die mans~ sowel as damesafde~ 
ling nie. 

NETBAL 

Feitlik aile netbalbot ings in die 
verlede is deur U.V. gewen omdat 
die Vrystaters netbal en die dames 
in Pukkeland korfbal speel. 

Met staatmakers soo Marie Coet
zee, Petro Nyhoffen, Babs Labus
cbagne in hut geledere, is die Kov
sies 'n gedugte span om te klop. Die 
Pukdames is laggereed vir hierdie 
interessante botsing en sal hulself 
deeglik laat geld. 

TENNIS 

Die U.V. het provinsiale spelers 
om mee rekening te hou in die per
sene van Gray, Ewie Cronje, Lorna 

Oud-Pukhoofdame in Haar Noppies 
met Hokkiespan 

GEAGTE REDAKSIE, 

Baie graag wil ek in Die W a pad die dameshokkiespan van 
die P.U. van harte gelukwens met hulle skitterende prestasie 
tydens die afgelope interuniversitere toernooi. 

Elke oud-Puk wat ooit die voorreg 
kon smaak om vir die P.U. hokkie 
te speel, voel vandag tro.ts. In my 
eie dae ( 1951-55) moes ons meestal 
van so 'n toernooi terugkeer met die 
filosofiese opmerking: ,Een ding is 
eker, as jy vir die Puk hokkie speel, 

leer jy geed om te verloor." 

ten koste van rugby, het ons te ver 
gegaan. 

Ek vertrou dat waar die Pukke 
vanjaar hulle merk gemaak het, hulle 
in die jare wat volg daarop sal voort
bou. 
SELMA VAN SCHOUWENBURG. 

[Brief effens verkort.-Red.] 

Piet Venter een van Puk se 
staatmakerskaakspelers. 

van Niekerk en Pat Uys. 
Hulle pelers het vanjaar nog nie 

aan vee! wetlstryde deelgeneem nic 
en dit kan ons spelers wat gereeld 
wedstrydoefening kry, geed te staan 
kom. Prof Smith, Fryhoff Albertyn 
en Jack Brewis sal U.O.V.S. harde 
bene laat kou. 

TAFEL TENNIS 

Aangesien al U.V. se staatmakers 
van verlede jaar nie meer beskikbaar 
is nie, kan hul nie vanjaar weer met 
o n' sterk span optree nie en Rosier 

de Ville en sy span kan verlede jaar 
se nederlaag wreek. 

SKAAK 
Geesdrif vir skaak loop vanjaar 

baie hoog in Kovsieland en hul 
spelers sal alles in die stryd werp om 
die Pukke se maklike oorwinning 
verlede j aar te wreek. 

Die Pukspan is egter meer ervare 
met veterane soos Piet Venter en 
Johan Keen in hul geledere. 

Beyers 

( deur lzak Lessing) 

TYDENS DIE interuniversitere hokkietoernooi het U.O.V.S. 

'n swak weergawe van hul eerstespan se sterkte gelewer 

aangesien hul span onvolledig was. 

Hoewel Puk se oorwinning van 

7-0 gedurende die toernooi hoek

dele spreek, kan 'n harde stryd 

vcrwag word. 

Ongelukkig kan taalmaker soos 
Koo van \Vyk en Andre Muller 

nie saamrcis nie, maar velerane 

Gert Snyman, Hessel Dykstra, 

Barrie Pithey en Vic van Aswe

gen behoort die Puk-vaandel hoog 

te hou. 

DAMESHOl<KlE 

universiteitskampioene van die va

kansietoernooi terug te keer, is die 

Pukdames se vooruit.sigte baie 

rooskleurig om as lnlervarsitie-

wenners terug te keer. 

Die Kovsies se staatmakers kon 

nie aan die toernooi deelneem nie 

en sal Saterdag taaier teenstand 

bied. Tog kan Jeanne Venter en 

uitblinkers soos Albertha Howell, 

Rina Bierman, Betsie Spohr en Jo 

Schoeman ake vir hule teenstan-

Na hul onlangse sukses om as ders warm maak. 

A . fll 
II 1tsa. 
As die DAMES so se 
moe.! jy weet die ] onge
heer koop sy klere by : 

J. TOO SUTTlE 
Kerkstraat 177 - Telefoon 

POTCHEFSTROOM 

ONDERSTEUN ONS 
ADVERTEERDERS 

Claassen 
Aan uitslae het ons on> egter 

weinig gesteur. Die gee drif vir hok
kie het onder ons besonder hoog 
geloop. So het ons 'n hokkiedag 
ingevoer, die jaarlikse ,wisselkoppie" 
tussen die koshuise ingestel, 'n braai· 
vleis gehou om die tienjarige bestaan 
van die klub te vier en selfs 'n week 
se U.O.D.-klasse opgeoffer om 'n 
hokkiekamp in Pretoria by te woon. Die MEES VINDINGRYKE fotog rafiese sent rum 0 

1n Potchefstroom 
Ons het destyds besluit dat die 

eerstejaardames se eerste verpligting 
by hokkie Je, maar toe ons besl uit 
dat hulle ons wedstryde meet bywoon 

LOMBARDSTRAAT 52 TELEFOON 455 



Bladsy agt 

Op hul 
SCHALK 

HOOGENBOEZEM 
(Heelagter) 

In sy tweede jaar op die Puk het 
Schalk vir We ·Transvaal onder 19 
gespcel en hy speel sedert sy skool· 
dae op Gimnasium in hierdie posisie. 
H y is 'n veelsydige peler wat al in 
die losskakel·, senter• en vleuel po i· 
sie ingespan is. As heelagter van 
die eerste span het hy vanjaar baie 
bcstendige spel gelewer en is deur• 
gaans 'n veilige laaste vesting. 

KOOS DU PLOOY 
(Vleuel) 

As Koos met sy groot momentum 
langs die kantlyn stoomroller, is da~r 
weinig hoop om hom van die doe!· 
lyn weg te hou. Koos was op Florida 
H oiirskool en het hier og P.U.K. 
v1r Wes•Transvaal 0/19, Wes· 
T ransvaal en die Noordelike Univer· 
siteite gespeel. Hy kan ook ewe 
goed as flank ingespan word. 

HERMAN VENTER 
(Slot) 

H erman het sopas toegetree tot 
die Order Vyftig en dis die derde 
Intervarsitie waarin hy vir die eerste 
span optree. M et sy lengte is hy 
elke duim van sy liggaam werd in 
die lynstane. Sy teenstanders vind 
in hom 'n verbete vegter in die lyn• 
stane want by strewe daarna om die 
bal skoon en vinnig aan sy drie• 
kwarte te besorg. Ook in die vaste 
spel is hy 'n bron van krag. 

DIE WAPAD 

Sl~ouers Rus 
PIET STEINBERG 

(Slot) 
Piet is die speler op die Puk wat 

al in die meeste wedslryde vir die 
eer tcspan diens gedoen het. In d:e 
afgelope paar jaar het Piet hom 
ondcrskei as n' voortrefhke slot en 
kantman. I n laasgcnoemde posisie 
het hy ver ·keie wedstryde vir Wcs• 
Transvaal gcspeel en vanjaar ook in 
die Noordelike Univcrsiteilespan. 
Saterdag is Piet uie waarnemcndc 
kaplein van die eer tespan en onder 
sy bcs:clcnde leiuing gaan die Pukke 
die Kovsies harde bene laat kou. Hy 
is 'n speler wat vera! in die los pel 
skitter. 

AMIE VANWYK 
(Agsteman) 

Arnie is 'n kalm, ervare en meto· 
diese agtsteman wat altyd op die 
regte plek is. H y is by uitstek ·n 
skitterende verdediger en daar i min 
spelers wat 'n bal beter op vol spoed 
van die grond af kan opraap en 'n 
beweging verder voer. Hy het sy 
skoolopleiding aan die Hocr Gim· 
nasium ontvang. 

Toy Dannhauser, die Pukke se 
klubkaptein, wat nog nie Sater
dag vir d ie eerstespan op die 
veld kan draf nie, voer Tekkies 
aan. In 'n kort boodskap wens 
hy aiJe Pukke-en vera! d ie 
rugbyspelers-sterkte toe. Hy 
se ook dat aiJe Pukke moet ont
hou die wedstryde is nie gewen 
voor die trein terug is op Cachet 

nie! 

Die Spanne vir Saterdag 
Potchefstroom 
Schalk Hoogenboezem 
Mic Moolman 
Leon Thorn 
Jan van der Schyf£ 
Koos du Plooy 
Carl Grundlingh 
Bok Fourie 
Frans de Bruyn 
Piet Bingle 
Wilhelm de Waal 
Piet Bosman 
Piet Steinberg ( kapt.) 
Herman Venter 
De Wet Kruger 
Arnie van Wyk 

CARL GRUNDLINGH 
(Losskakel) 

H oewel hy nog verlede jaar 'n 

junior wa , het hierdie briljante klein 

losskakel bewys dat daar nog groot 

rugby vir hom voorle. H y het vir 

die Wes·Tran vaal e skolespan ge· 

speel en was verlede jaar onderkap· 

tein van die 0 / 19's. Carl beskik 

oor die essensiele vereistes vi r 'n los• 

skakel: goeie han de en voete, spoed 

en 'n rugbybrein. Waar die los· 

skakelposisie in die verlede Puk se 

swakpunt tydens die Intervarsities 

was, behoort Carl vanjaar die nodige 

slaankrag aan die agterlyn te gee. 

Bloemfontein 
Koot van W yk 
Ernest du Plessis 
Koppie M arais 
Zietsman of Louw 
Gert Cilliers 
J ohan J acobsz 
Nelie Smith (kapt.) 
Sakkie van Zyl 
John W essels 
Apie Pretorius 
Travers Jordaan 
Pieter Goosen 
At van Niekerk 
Henry Meyer 
Stoney Steenkamp 

PIETER BINGLE 
(Haker) 

'n Jong speler wat reeds lank aan 
die deur van senior rugby klop en 
wat vanjaar die paal gehaal het bo 
oucr spelers. Pieter is bekend vir sy 
losspcl en hou daarvan om losrol· 
lende balle in kanse te omskep. Hy 
i afkom tig van Afrikaans Hoiir in 
Pretoria en het vir Wes·Tran vaal 
0 / 19 gespeel. 

BOK FOURIE 
(Skrumskakel) 

Bok i 'n tewige krum kakel wat 
losvoorspelers baie hoofbrekings kan 
besorg. H y kan vinnig om die skrum 
skoonmaak en bring in kritieke tye 
baie verligting met sy lynskoppe 
vanaf skrums of lynstane. Bok het 
genoeg ervarin g van Intervarsities en 
van sy meer ervare teenstander, Nelie 
Smith. D ie plaaslike Volkskool het 
hom die basis van sy rugby geleer. 

W oensdag, 1 7 Augustus 1960 

die Groot Taak 
MIC MOOLMAN 

(Vleuel) 
Die blit ige aptekervleuel met 

atletiese liggaam, lyk op 'n rugby· 
veld altyd soos 'n renpcrd-hy wil· 
wil net altyd weg pring na daardie 

doellyn . Mic bet 'n verba ende spoed 

en rncnige teenstander het al gate 

in die lug geduik vanwee sy gewcl· 

dige vaart . Op die pas afgelope 

toer bet Mic sy ou vorm hcrwin en 

i altyd gevaarlik as hy die bal raak· 

vat. Hy het ook al vir W e ·Trans· 

vaal opgedraf. 

FRANS DE BRUYN 
(Voorry) 

A s oud-Wes-Transvaalspeler, voor· 

malige kap tein van Puk en voorry· 

man van die N oordelike Universi· 

teite is Groot Frans beslis 'n gedugte 

teenstander vir enige span. Soos 

baie van sy medespelers het hy 

gematr ikuleer op die plaaslike Gim· 

nasium. Dis Frans se scsde Intervar· 

itie en as eerlike, harde werker het 

by die agting van sy spanlede sowel 

as opponente afgedwing. T ans werk 

Frans in die U niversiteitsbiblioteek. 

DE WET KRUGER 
(Flank) 

Nadat hy twee jaar vir die Puk 

0/19· pan gespeel het, jare waarin 

De Wet nie alleen Wes·Transvaal 

0/19 gespeel het nie, maar ook 

kaptein van die Puk 0 / 19's was, het 

hy in sy derde jaar reeds sy plek 

in die eerstespan oopgespeel en speel 

sedertdien gereeld senior rugby. A s 

speler is De Wet 'n eerlike, harde 

woekeraar in die los sowel as in die 

vaste spel. 

Die foto 's van Hoogenboezem, 
De Wet Kruger en Du Plooy 
op hierdie bladsy is deur FOTO-

KUNS geneem. 

JAN VANDER SCHYFF 
(Senter) 

Sedert 195 4 speel Jan gereeld in 
Wes-Tran vaal se skole, onder 19· 
seniorspan. Ervaring in 'n Inter• 
varsitiebotsing beteken baie en hier• 
van het Jan baie. Sy vernietigende 
laagvatte het a! spreekwoo rdelik 
geword in Wes·T ransvaal-soos die 
All Blacks ook kan getuig! As 
binnesenter kan Jan gapings maak 
vir sy sentermaat en is 'n goeie tak· 
tikus. 

LEON THOM 
(Senter) 

Saam met Jan vorm Leon 'n 
gevierde kombinasie. Leon i ,n 
pelcr met baie ervaring en beskik 

oor spoed en deurdringin g vermoe. 
Hierd.e jaar is Leon ook by geleent• 
hede in die W es·Transvaalse span 
ingesluit. H ocwcl sy gereelde posisie 
senter is, hct hy ook al met welslae 
vleuel gespeel. Leon 'n student 
m Aptckerswese. 

PIET BOSMAN 
(Kantman) 

'n Stewige valk in die flank posi, ie 
wat knaend op die jag na los balle of 
spelers uit is. Piet speel nou twee 
jaar eniorrugby en ten pyte hier· 
van is hy een van die ,harde manne" 
onder die vooro se. Hy bet ook 
reeds onder grote r geselskap verkeer 
deur vir W es·Transvaal diens te 
doen. Menige losskakel het al nag· 
merries gehad van Piet se gevreesde 
duike. 

WILHELM DE WAAL 
(Voorry) 

Wilhelm het vanjaa r soos 'n jong 
bulletjie gespook en gespartel en 
uiteindelik sy plek in die eerstespan 
oopgespeel. Hy is 'n hardwe;;:kende 
speler in die vaste spel en in die 
sk rums staan hy sy man terdee. Hy 
druk Saterdag in sy eerste Inte r· 
varsitiewedstryd. 


