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UNIE-BAKKERYE 
- Bakkers en Banketbakkers -

BROOD, KOEK EN 
PASTEITJ'IES 

vir aile geleenthede 

* 
Spesialiseer in 

TROU-, VERJAARDAG- EN 
DOOPKOEKE 

Fabr~eke te Potch. en Klerksdorp 

Nr. ~ j 

OFFISI:ELE STUDENTEKOERANT VAN DIE P.U . VIR C.H:O: 

0 A G VAN AFREKENIN G IS HIER 
·Pukke Moet More Wen 

(Van die Hoofredakteur) 
'N NEDERLAAG WAT GEWREEK MOE T word ..• of 'n vyfkuns. D it is wat more op 

die spel staan wanneer die Pukke en die Kovsies in die een~en~twintigste lntervar~ 
sitybotsing op OH~npark teen mekaar te staan kom. 

Die V rystaters was nou reeds by vier agtereenvolgende 
geleenthede die Pukke se tier en more gaan hulle alles in die 
stryd werp om 'n trotse rekord in ere te hou. 

Piet Bosman en sy manne daarcnteen vcg met die rug teen die mu•Jr 

en sal clke greintjte energie in die stryd werp om die buur·universiteit 'n 

1oesing le gee. 

Dtc Pukke is vasberade, en begeesterd mel 'n wil om te wen en dt: 

Kovsic ca l hare op hul tande moet he as bulle hterdic vyftien man onder die 

knic wtl kry. 

Piet Bosman, die Pukke se kap· 
tein op wie se skouers 'n groat 

taak rus. 

EIENSKAP 

Die Pukke het die etenskappe om 
te wen. Die voorspelers is stewig en 
die driekwarte kan hardloop met die 

bal. 

Ecn ding is seker, en dit is d::tt 
die stryd wat more onder die voor• 
spclers gaan woed, titanies gaan 
wee . Pic span wat hicr die botoon 
gaan voer, gaan wen. 

Die Pukke se voorspelcrs is mooi 
op stryk. In die vastc spel sal Wil. 
de Waal, Piet Bingle co Poen Prins· 

lao hu1 man kan staan teen Van 
Reenen, Vcrstcr en Du Ples;is. 

GRYS HARE 

Die crvare H erman Venter en >Y 
briljanlc rnaal Koos H attingh i< 
beken d daarvuor dat bulle menigc slot 
vanjaar a1 grys hare besorg bet. Hulle 
kan hoog rank en a hu11c more alles 
in dtc stryd werp, sal Kalie Strydom 
en Stcyl bulle slag moet ken. 

Kaptein Pict Bosman i soos 'n 
valk op 'n los hal en more sal hy 
en Koos du Plooy en Terry 
Roscher sc taak vera! wees om 
Johan Jacobsz geen beweegruimtc 

te gun nie. 
H enry Meyer, die Kovsies se agt

steman, Travers Jordaan en Lubbe, 
die flanke, is self dorings in die los 

en hulle sal dceglik dopgehou moet 

. word. 

Troucns, dte Pukke mo t sorg dat 
htcrdic c.lnc manne decglik tn ·lie 
oond vasgchou word, omdat Carl 
GrumJ'111gh md •y tradtsJonc le be 
dncgltke brcekslae-dJc Kovsic·agt.:r· ' 

lyn kan ontangel. 

MAN-VIR-MAN 

Die Kovsie·agtcr\yn, met kaptcin 
Jacob z aan die pit en sulke ervar.:: 
spelcrs soos Koppic Marais, Bennie 
van Nickerk, die Springbok, en Gert 

Celliers, is gevaarlik. 

M aar die Pukke kan hulle man· 
vir·man die hoof bicd. Alles d1u 
daarop dat die stryd tussen die twcc 
1osskakels, Grundlingh en Jacobsz, 
deurslaggewcnd kan wees. 

Grundlingh sped vanjaar op ~y 

bestc en hy kan more die Kovsies na 

die Pukke se pype laat dam. 

Marais en Van Niekerk is dodelike 
verdcdigcrs. maar Johan en Jan v.tn 
der Schyff ('n man wat baic Inter· 
varsities agter sy naam skryf) is een 
van die gedugste kombinasics wat die 

Pukke in Jare gehad bet. 
Die Kovsies sal moct bakstaan 

Bennie van Niekerk, Springbok 
en senter van U.O.V.S. 

om hierdie twee broers se swenk· 
lope te stu it. 

WINDHOND 
Smou, van dcr Westhuizen bet 

vanjaar sy krag as v~eue1 hcrhaald.~· 

(Vervo lg op bladsy 2 ) 

R.EDAKSIONEEL 

WELKOM IN 
PUKLAND! 

Sedert ons verlede jaar 
tydens I ntervarsity ontmoet 
het, hel besondere gebeure 
in Suia l ljrika en oofl aan 
die studentefront plaasge
vind. 

Hierdie I ntervarsity sal 
byvoorbeeld die eerste in die 
R epubliek van Suid-A jrika 
wees. As studente is dit se
hedik van belang dat ons 
oak op hierdie dinge ag sal 
slaan. 

1V aar oak op die gebied 
van sport was dit 'n jaar 
van gmot bedrywighede. 

N ou do en die geleentheid 
hom weer aan twee Afri
haanse universiteite voor om 
op minder ernstige gebied 
mekaar in gesonde wedywe
ring te verkeer. Intervarsity 
dra 'n stempel van sy eie 
en ons vertrou dat dit so 
sal voortduur. 

W at vel'lede jaar gebeur 
het, weet ons, mam• wat van
jaar gaan gebeur, is nag 
g_een uitgemaahte saak nie. 

Die hoogtes van oorwin
nin.g is dtkwels eensaam en 
alleen . op verloor se v lak
tes dink mens aan dinge 
t.. aaraan jy nie sou gedink 
hel as jy oorwinnaar was 
me. 

Die onde1'kant van ' n 
saall is ei11 tlih die slormloop
han! van ' n saak. En as 'n 
mens storm, dan storm jy 
boontoe. Dan moet dit wat 
bo is, baie stewig sit. Want 
die momentum kom -uan on
der af. 

!Vamens die ?.U. nr C. 
1-!.0 . 'n hartlike woord van 
welhom aan Jie K ovsies! 
0 ns ve1•t1·ou d at u die dag 
iu ons midde sal gntiet en 
dat ons in '.RJar; .<j ortman 
gnp~ Jnterva~sit,'V sal hou. -
(R f'd. D .W.) 

Stryd Op Pawiljoen 

Die stryd op die pawiljoen is altyd een van die aangenaamste dinge 

van lntervarsity. More word die Pukke gele1 deur Hans van Zyl 

(regs) en Frik van Deventer. 

II Spanne vir More 
PUKKE 

Schalk Hoogenboezem 
Eddie van der W esthuizen 
Jan van der Schyff 
Johan van der Schyff 
H . B. van der W alt 
Carl Grundlingh 
Friedel Swart 
Wilde W aal 
Piet Bingle 
Poens Prinsloo 
Piet Bosman (Kapt.) 
Herman Venter 
Koos H attingh 
Terry Roscher 
Koos du PJooy 

K O VSIES 
D . Gray 
G. Celliers 
K. Marais 
B. van Niekerk 
H . Rohde 
J. Jacobsz (Kapt.) 
F. Koch 
S. van Reenen 
J. Verster 
H . du Plessis 
T . Jordaan 
K. Strydom 
B. Steyl 
G . Lubbe 
H . Meyer 

'n Djallas Intervarsity, 

mense! 

met ... 

djallas foto's 

Kom bestel hulle by 

PIET FOTOKUNS 
TOMSTRAAT 82 

POTCHEFSTROOM 



Bladsy twee DIE WAPAD V rydag. 25 AugJJStus 1961 

Pukke Moet Wen 
(Vervolg van bladsy 1) 

lik bewys en as hy soos 'n windhond 
langs die lyn afseil, sal Gert Cell iers 
sy keer moct ken. Oor H . B. van 
der Walt se aanvalle is daar geen 
bedenkinge nie en hy sal moeilik 
gcklop word deur Rohde. 

Winde van verandering 
waai oor die campus 

HANS VAN ZYL TERUG! 
Geesdriftig V erwelkom 

OAT DIE WINDE VAN verandering sowaar vandag en <Van die Hoofredakteur) 

In die heelagtervesting is Schalk 
H oogenboez.em veilig en as hy more 
sy skopskoene aan hct, kan hy vir die 
Pukke lang stukke ve ld wen . 

more oor ons ou campus waai is duidelik : te sien. 'n Ou 
sien dit nie aan deurmekaar hare of lastige rokkies nie - 'n 
mens sien dit aan sulke bont baadjies wat by die Puk-hekke 
ingesypel kom soos opstookpropaganda in 'n lokasie. 

'N GEESDRIGTIGE SKARE Pukke het H ans van Zyl van
middag in die S tudentesaal verwelkom. Oorverdo

wende en langdu rige applous het die Studentesaal byna uit sy 
nate laat bars toe H ans op die verhoog stap. 

Kortom, Friedel Swart en Carl 
Grundlingh kan gate dcur eli~ 

Kovsies se verdediging slaan <.n 
hulle baie hoofbrekcns besorg. Die 
Pukke moet nie skroom om hullc 

Kalie Strydom, een van die 
Kovsies se slotte. 

agtcrlyn tc laat hardloop nie en JS 

hullc die bal in die vastespcl b~· 

mecster en die agtcrlyn benut d ie 
kanse ten voile moct die Puk va!l" 
jaar Intcrvarsity wen. 

GOU D WERD 
Jan van der Schyff moet more net 

nie sy skopskoene by die huis laat le 
nie, want elke punt sal goud wercl 

wces. 
e Alles dUI daarop dat die stryd 
titanic en verbctc gaan wecs. 

U.O.V.S. is die afgclopc drie jaor 
op die kruin van die oorwinningsgolf. 
Maar hu lle bly 'n span wat nooit 
onderskat mag word nie. H ulle is 
bekend daarvoor dat hullc met oppor· 
tunisticse spel teenstandcrs se foute 
kan uitbuit en daarom kan geen Puk 
more sy lyf vir ccn oomblik wcg· 
steck nic. 

RA PS BETER 
D1e Pukke se kanse om hierdic 

feesintcrvarsity te wen, is goed; seker· 
lik 'n rap bcter as vcrlcde jaar. W ant 
ons manne is sielkundig voorbe red 
en vasbcradc soos nog nooit tevore 
nie. Die samcspcl, die hcgte binding 
en die deursettingsvcrmoe mag gcen 
oomblik vcrslap nie . 
e Elkc Puk hou sy duime vas en 
dalk nog sy mcisic s'n ook-en albei 
skree tot barstens toe ! 

Dames! 

D ie winde het verandering op ons 
rustige, vreedsame pl ek gemaak, 
want die Kovsies is hier aangcwaai, 
en by Saterdagaand se kant sal hulle 
skoo n wind·verwaaid wees. 

WERKLIKHEID 

H oe dit ookal sy; h ulle is hier en 
ons moet die werklikheid in die gesig 
staa r-wat nog te se van hull c 
gesigtc? ! Hulle gesigte het mos altyd 
daardie sclfvoldane ui td rukking soo 
die van 'n eerstejaar wat eerste deur 
'n ouheer geg roet word. 

W at die dag van Saterdag 26 

Au gustus vir bull e gaan oplewer 
sal hulle gesigte egter laat lyk soos 
'n ou se gesig wat deu r die bek· 
en·klou·kordon voorgekeer is. 
M aar al moet di t no u so sleg met 

die O ukies gaan, wil ons bulle darem 
nog die beste toewens. 

ONDERVINDING 

E k weet dit sa l vir die Kovsies 'n 
groot ondervinding wees, want as 'n 
mens claar by bul le is, sal cnige vcr· 
ander in g ' n aa ngename ondervinding 

wees. 
M aar nouja, ons hoop bull e ge· 

niet die dag hier terdee, want d ie 
dag self is van groot betckenis. 
lntervarsity i mos vanJaar mondig. 
D:t is vanjaar die een•en·twintigstc 
keer dat ons twee un ive rsiteite 
mekaar gaan gryp. Laat ons claar· 
va n ' n regte mo ncl igwording·fees 

maak. 

SLEEPGEBIED 

D at l ntervars ity nie net op d1e 
spo rtfront sy invloed laat geld niL, 
maar tercl ec ook op die sleepgebiecl, 
is duidelik sigbaar. 

Ek weet nie of sing·songs dii! 
rede daa rvoor is nie. Miskien is 
dit die interpretasie wat party 
mense aan die term ,gees vang" 
heg. W ei, as dit die geeste is wat 
' n mens vang, dan wo rd ek beslis 

n' spoke·jagter. 
Dit is bl ykbaar nie net I ntervarsi~y 

wat ' n invloed op die kys·aktiwitc ite 
gehacl het nie, maar die toer•naslepc 
wo rd no u eers van belang: 

TOERKYSTE 

Daan Malan-Hettie Oosthuizen. 
Kotie de Jager-Amke Rossouw. 
Piet Vorster-Aita de Kock. 
Fanie du Plessis-Annetjie V enter. 

CAMPUS-KYSTE 
Herman Louw - Du Borette 

Venter. 

PROTEA APTEEK 
Spesialiseer m SKOONHEIDSMIDDELS: 

* HELENA RUBENSTEIN 
* Dr. PAYOT 

KERKSTRAAT 86 

Trap vas met Dixi • • • 

Di~i-Cola 
Potch. Mineral Waters (Pty.) Ltd. 

SHERR & SHAKINOVSKY 

FOON 16 en 1144 POSBUS 134 

D esire Joubert - A lfonso Kriel 
(Bcthal). 

., Dis n Pukkleurbaad jie ek het amptelik kcnnis gekry om 'n 

Carl Grundlingh- Rika H armse. 

Fl ip van der W esthuizen- Adriana 
Coetzee. 

h . d Pukke! E k foto by Alf's te laat ncem v1r 'n 1er ie, is terug 
Johannesburgsc middagkoerant. 

Josua W elding-Liesje W egner. 

Rudolf van Ryneveldt - Etta 
Scheepers. 

Nic Badenhorst - Judy van 
Rooyen. 

Bosch van Oudtshoorn A d t·i 
Hoogenboezem. 

VERLOWINGS 

Kennie de Kock- Martie Lessing. 

Audrey Grimm - Fred Coetzee 
(Venter dorp). 

Annernarie Meijer- H enk Bakker 
(Tukkies) . 

Irma Brugmann- Chris V entet·. 

Martie Coetzee-Pieter Lategan 
(Ste llenbosch). 

Engela Buys-Koos van der W alt 
(boer van Steynsburg). 

Gous Oberholzer 
Rensburg. 

Milly van 

Jan Boneschans-Louie Jooste. 
Johnny Lowis Aloma H erbst 

(Germiston). 

e As 'n mens so na hierdic lysie 
loer, dan kan 'n mens verstaan waar· 
om ck sulkc klaagbricfies soos hierdie 
een hieroncler kry ( ... en dis eg). 

.,Hoc lyk d1t dan of on damco 
weens die stadigheid van die Puk· 

man met anclcr universite,te, en<. 
se ouen verloof raak, he oom 
Lokomotief? 

,,Jy sal icts moct doen om jou 
manne aan te spoor!" 
Nou toe kercls, stel my nou ni~ 

te leur nie. 

e Shakespeare moedig julie ook 
aan. Hy se: .,No; yet time serv~s. 

wherein you may redeem your 
bani h 'd honours, and restore your· 
selves into the good thoughts of the 
world again-" 

ONZE OOM LOKOMOTIE F. 

uit die land van die barbare," 

het hy gese. 

Han het vertel hoe hy geskaak is: 

.,Piet Bosman, Carl Grundlingh, twee 

ecr tejaars-heel binne die reels-en 

Dirigent Se 
Lof Vir 

Plaat 
Onderstaande brief is deur 

mnr. Aanton Hartman van 
die S .A.U.K. aan die reiltor 
van· die P.U. vir C.H.O. ?e
rig na aanleiding van die 
plaat Studentesang. 

,Ek het va>tdag n pk
semplaar van die plaat met 
P. U. -studenteliedji::s veru.erk 
deur Stefans Grove, ont
vang. 

,Ek voel dat ek vir u as 
rektor wil se dat dit nie al
leen 'n groot gewJt was om. 
te kon mee 7tcl-b met die 
maak van hierrlte plaat nie, 
maar dat dit sekcv iets heel
temal uniek i~. 

,Stcfans Gr;JVi hct die 
liedjies so kun;;;tig, vcrbeel
dingryk en tog sf) lget ,·(•H 
ve,·werk ;/at hu~le zcts vr.e~ 
belangriker as nJt gt·7v!me 
studenteliedjies RQii'Jrd hd. 

,Een van .Jte dinge wat 
my geweldig betndruk in 
verband met die· Potchef
·stroomse Universiteit zs dat 
daar soveel egte, eenvoudi
ge, maar waarlik waarde
volle dinge gedoen word en 
dal daar nie gf'durt~; 'n ge
soek is na die gr.n>t gebaar 
van die dinge wat blink of 
c. c:ndag trek nie''. 

SLE UTELGA TE 
.,Ek het geweet Piet sou my o1c 

weggee nie, en Carl sou my nie weg• 
gee nie. On het gesit en toe die 
dcrde foto geneem word, peul Kov· 
sics uit alle hoeke, gate en sleutel· 
gate uit . 

.,Op die keper beskou, is ek toe 
met peper oorrompel. Die vol· 
gende oomblik het ek bescf ek 1, 
gevang en jaag teen 'n snclhc1d 
van 80 m.p .u. verby aile verkecrs· 
ligte. 

BYNA ONTSNAP 
.,Op Parys het ek byna ontsnap. 

Ek storm by 'n huis in en se vir d1c 
omie hy moet al die deure toe>top 
en die polisie bel. H y se egter net: 
,Weg is jy'. 

.,Toe ek my keer kon kry was 
ek in Bloemfontein. H ulle gees was 
dood, maar toe ek daar kom was daar 
skielik lewe in die ou spulletjie. 

.,Ek is nooit aan my self oorgc· 
laat nie-behalwe dat sowat 200·300 
eerstejaars gereeld om my geswerm 
het. 

.,Snags moes ek my klere in 'n 
kas toesiUit. Bowenclien het ek 
seclert Dinsdag slegs sowat drie uur 
slaap gchad." 
Hans het melding gemaak van d1e 

goeie ged rag van cJje Pukke in 
Bloemfontein. 

Oor Ukovs se d1rigente het hy 
ge e: .. Hulle spring soo vaal kangc· 
roes op en af op die verhoog en loop 
oor van hullcself." 

GRO OT DINGE 

Hans. het afgesluit: ,,Pukke, ek IS 

terug. Ek voel groot dmge gaan 
more gebeur. Op die veld gaan ons 
die Kovsies 'n loesing gee wat in 
lengte van dac onthou sal word! 

,Ek is reg vir bulle op die pawil· 
joen!" 
e Naclat Hans gepraat het, het d1e 
Pukke nog lank heerlik gcsing. D1e 
gees is reg en Intervarsity gaan 
gewen word! 

INTERVARSITI MORE VOORWEDSTRYD 
i (Van die H oofredakteur) 

DIT IS NOU EENMAAL SO: lntervarsity is more 'n voorwedstryd vir 'n skolewedstryd. 
Dit is iets ongehoords in die geskiedenis van Intervarsities in Suid~Afrika dat so iets 

gebeur. 
Die geskiedenis van hierdie onsmaakl ike saak dateer sedert 

15 April toe die W es-T ransvaalse roosterkomitee die datum 
26 Augustus aan die P .U . toegeken het v ir lntervarsity. 

Aile reelings het vlot verloop tot· 
dat d1t verlede Saterdag bekend ge· 
word het dat Rustenburg en Hoer 
Volkskool (Potchcfstroom) die einc.l· 
wedstryd om die Administrateurs· 
beker hierdie naweek op Potchd· 
stroom moct uilspccl. 

BEPALINGE 
Aile poginge tot kikking ten spyt 

het Rustcnburg en Volkskool daarop 

Parksig 
Eiendoms
agentskap 

H U l SE , PLASE , PLOTTE, 
BESIGHEDE, STANDPLASE 

Vir 'n 
EERLIKE TRANSAKSIE 

sien of b el 
T elefoonnom m e r 

1486 N a-ure 2054 

E ienaar . . G. Schoonhoven 

aangedring dat die bepalinge om d1c 
eindwedstryd nagekom moet word. 
H ierdie bepahnge le necr dat die 
eindwedstryd op d1e hoofkwartier va•1 
die tuisspan afgespeel moet word en 
wei as 'n hoofvoorwedstryd of zs 
'n hoofwcdstryd. 

In ecn stadium het d1t voorge· 
kom asof Intervarsity glad nic sou 
plaasvind nic, maar die twee uni· 
vcrsiteite het, hocwel erg tcleurge· 
steld het, toegestem om lntervar· 
sity af te handel voordat die skok· 
wedstryd clan in die laat namidda~ 
plaasvind. 

e Dit is voorwaar te betreur dat 
Intervarsity van 1961 in die skaclu 
van hierdie bitter nasmaak moet 
plaasvind. 

BEROEP 
Daar kan in hierdie stadium egter 

niks aan die saak gcdoen word nie. 
Ons doen dan ook 'n hartlike berocp 
op alle Pukke om mare sportmans· 

gees aan die dag te le en aile ordc· 
reelings so vlot moontlik te laat ver· 
loop. 

Prof. I. J. van H . Fourie, lid van 
die Wes·Transvaalse Bond en onder· 
voorsitter van die P.U.·klub, doen 
die volgende beroep: 

,, Oor die voor· en nadele van d1e 
rcehngs in vcrband met die Inter
varsity op Potchefstroom wil ck my 
nie uitlaat nie, behalwe om te EC 

dat die Wes·Transvaal e Bond gccn 
koste of mocite ontsien het om die 
mocilikheid op te los nie. 

,Nou het die Bond besluit, en 
aangcsien ek die persoon is wat >p 

die vergadcring van die Bond voor· 
gestel het dat die Intervarsity die 
voorrang geniet en die skole gevra 
word om elders te speel, hct ek d1c 
vrymoedigheid om die studente en 
ander te vra om nou by die Bond 
te staan met die moeilike uitvoering 
van sy besluit. 

.,Laat ons nou asseblief sorg drJ 
clat al les so ordelik moontlik ver· 
loop." 



Vrydag, 25 Augustus 1961 

INTERV ARSITY PROGRAM 

10.49 vm. 

11.00 vm. 

12.00 vm. 

1.15 nm. 

7.00 nm. 

7.30 nm. 

7.30 nm. 

7.30 niTI. 

6.00 vm. 

'7.25 vm. 

8.30 vm. 

8.30 vm. 

9.30 VITI. 

9.)0 VITI . 

9.50 VITI. 

9.50 vm. 

10.45 vm. 

11.00 vm. 

11.00 vm. 

11.00 vm. 

12.30 nm. 

1.00 nm. 

1.15 nm. 

2.30 nm. 

2.45 nm. 

2.00 nm. 

4.15 nm. 

5.00 nm. 

7.00 nm. 

8.00 nm. 

12.00 nm. 

VRYDAG, 25 AUGUSTUS 

U.O.V.S. arriveer 

Teefunksie vir tennisspelers 

Middagete vir tennisspelers 

T ennis 

Skaak 

D e bat. 

Pluimbal 

Tafel tennis 

Cachet 

Kafeteria 

P .U . en P .O.K. bane 

Siclkundelaboratorium 

Hoofgebousaal 

Gimsaal 

Studentesaal 

SA TERDAG, 26 AUGUSTUS 

U.O.V.S. arriveer 

Oggendete 

Dam eshokkie II 

Korfbal II 

Dameshokkie 

Korfbal I. 

Rugby 0 / 19 B 

Rugby lli B 

M anshok kie I 

Manshokkie II 

Rugby III A 

Rugby 0/19 A 

Middagete-alle spelers 

Busse vertrek na O!cnpark 

Rugby II 

Voorstellm g en H eildronke 

Rugby-Eerstespanne 

W egsprin g landloop 

Busse vertrek vanaf Park 

Cachet 

P .U. D amesveld 

P .U. bane 

P.U. Damesveld 

P .U. bane 

P .U. A ·veld 

P .U . B·vcld 

P .U. Damesveld 

P .U. Mansveld 

P.U . B·vcld 

P .U. A-veld 

(Spclers U.O.V.S.) 

Olenpark A 

Op veld 

Olenpark A 

H oo fgebou 

(U.O.V.S. en U.O.V.S. 
Spelers ) 

Braaivlei (rna sa) Oude M olen 

Intervarsityuitgawe DIE W APAD 
vcrskyn 

Flick: ,.Artists and Models"

Jcrry Lewis en Dean Martin
GRATIS 

U .O.V.S. vcrtrek Cachet 

DIE WAPAD 

Die Pukke se V oorry 

Di! JJtewige voorry• van die Puk wat more moet sorg dat die hal 

uit die oond kom. V.l.n.r.: Poens Prinsloo, Piet Bingle (baker) , en 

Willem de Waal. Hierdie manne vorm 'n gedugte kombinasie met 

wie die Kovsies rekening sal moet bou. 

Kriekettelling Opgestapel 
V oor Intervarsity 

In die laaste wedstryd voor Intervarsity het die eerste 
span Saterdag vir Western Reefs in 'n baie eensydige wed
sryd met 50- 0 geklop. 

H oewcl die verloorders bate swak 
ver toon het, kan dte rede vtr dte 
groot oorwinmn g gesoek word m 

dte puik amespcl van die Pukke en 
vera! die vasberade paging van die 
drickwarte. 

Dis ITIOeihk om uitblinker utt tc 
sa nder, dog onder die agtcrspelers 

wa· dtt vera! dte twee Van du 

Schyff·senter en vleuel H. B. van 

der Walt wat die skare telkens op 

mooi lopies vergas het. 

VERDIEN SOUT 

Bladsy drie 

VIR STUDIE NA 
DIE V.S.A. 

Mnr. ]. A. M. de Villiers, lektor 
in die departement Fi ika, het 'n 
toekcnning van die Raad op Atoom• 
krag ontvang om teen die einde van 
die jaar vir gespesialiseerde studie 
na di e V .S.A. te gaan . 

Tans is mnr. D e Villiers besig met 
die finale afrondingswerk aan sy 
doktorstesis in fisika wat handel oor 
die vertstrooiing van mu· mesone van 
ko miesc stralc in verskill ende metal c. 

EEN JAAR 
Dte toekcnning van die R.A.K. 

. tel mnr. De Villiers in taat om die 
Argonne N ational Laborato ry 111 

Amcrika, een van die bekcndste 
kern fi siese laborato ria in die wereld, 
vir die tydperk van 'n jaar te besoek. 

H ier at mnr. De Villiers 'n ge· 
spcsialiscerde stuclie van 'n Van der 
Graaf·generator onderneem. By FY 
terugkoms sal hy by die soortgely'-e 

gene rator van die R.A.K. te Pelin · 

daba gaan werk, bet mnr. De Villiers 

in 'n onclerhoud verklaar. 

Mnr. De Villiers se cggenote en 

seuntjie vergesel born op die stu die• 

besoek. 

PIET BOSMAN 
VOL 

VERTOUE 
Dit is vir my 'n besondere voorreg 

om al die Kovsies hier in Pukkeland 
hartlik welkom te heet. 

Ek wil dan ook die hoop uitspreek 
dat lntervar ity van 1961 vi r aile 
studente sal uit taan as een van die 
hoogtepunte in hull e studentelewe. 

Piet Kapp 
Oorsee 

-Die Abe Bailey·beurs is vanja.1r 
aan die Universiteit van Stellenbosch 
toegcken aan mnr . Pieter Kapp. 

Interessante Toer Na 
Zoeloeland 

D te voorspelers het een en alma! 

hut so ut verdien en behoort net w 

teen Ukovs op tc draf. H erman 

Venter en Koos Hattin gh het in 

dte lynstanc byna skoonskip gemaak 

en ook nog 111 die losspel 'n bars 

gespeel, terwyl Piet Bingle sy teen· 

stander in die sk rum 'n haakles ge· 

Mag hierdie ln tervarsity ook dicn 
o;n die vnendskapsband e tussen ons 
twee dec lncmencle universiteite te 
bcvo rd er en te ver terk. 

T en slotte wil ons U .O.V.S . ver· 
seker dat waar hullc die eerste ronde 
gewen het cleur ons dirigent tc skaak, 
ons Pukkc vasbeslote is om die final e 
ronde Satcrdag te wen . Dit is dan 
immers ook hoofsaak! 

Mnr. Kapp is onder·voorsitter van 
dte Student raad en ook onder•presi· 
dent van die Afrikaanse Studentc· 
bond. 

Luidens n beng in Die Matte 
vertrek mnr. Kapp op l Desember 
vanaf Kaapstad na BrittanJe, vir 'n 
toer van vyf weke. Hy sal waar· 
skynlik in Europa agte r bly om na· 
vorstngswerk tn geskiedenis voort te 
Sit . 

Gelykop 
Die Puk se tweede voetbal~ 

span het verlede Saterdag g e~ 
lykop gespeel teen Western 
Reefs met elf punte elk. 

Die N avymanne het op 'n hoe 
noot begin en dit het gelyk asof 
hulle hul teenstanders van hulle voetc 
gaan afspeel. Dit was dan ook vera! 
te danke aan die mooi samespcl de•Jr 
die voorspelers in die eerste helfte 
dat die ru tydtclling 5-0 in Jte 
Pukke se gun was. 

Die Pukke hct ongclukkig die fout 
begaan om nie deurgaans ewe hard 
te specl nie en dit i clan ook een 
van die rcdes waarom hullc nie ge· 
wen hct me. Die ander rede was 
die swak vcrdedtging van die agter· 
lyn; hieraan sal baic aandag geskenk 
moet word - vera! met die oog op 
lntcrvarsity. 

PUNTE 
As ons temand moet uttsonder wat 

bate mooi gespeel het, dan moct die 
naam van Piet van der Scb yff, w.lt 
pragtige breekslae uitgevocr hct, be· 
slis gcnoem word. 

Punte is aangeteken deur Piet van 
der Schyff ( drie), Johan Breyten· 
bach, wat ook oral op die aanval te 
sien was (drie) , en Nick Swart 
(drie), terwyl Schalk H oogenboe· 
zem, wie se buitelynskop pe puik 
was met een vervyfskop kon slaag. 

Gedurende die Julievakansie het studente van die departe
ment Bantoetale 'n toer deur Noord~Zoeloeland onderneem. 
Verskeie interessante plekke is besoek en baie ondervinding 
is tydens die toer opgedoen. 

M et die besoek aan Mbazwan e hct 
die groep die ondervin ding mecg~· 

maak om te sien hoe die Zulu 's dtc 
Lala·pa lm tap om van dte sap btcr 
te maak. 

Nadat aile blare onderaan dte 
stam van die palm verwyder i ~. word 
die kaalgestroopte stam omtrcnt 'n 
voct bokant die grand met 'n skuins· 
bock af gekap sod at die sap aan een 
kant van die tam kan a fl oop. Die 
sap word in 'n kalbas opgeva;tg 
wat met 'n gevlcgte dckscl bedek 
word. 

GEMMERBIER 
Die bier wat van hicrdie sap gc· 

maak word, e smaak is soortgelvk 
aan die van gemmerbier. 

Van Mbazwane af i dte Siba:e;i· 
meer-die groo tstc btnnelandse 
varswatermeer in die Rcp ublick
besoek. Die rivicr wemel van 
scekoeie en krokodillc. 
By Kosibaai is die vi kralc van dtc 

visvanger Tongas bcsigtig. Die vis· 
krale is L·vormig en aan die kortste 

Peet Strydom 
se Wysheid 

,ill eneer di~ president, ek 
neem aan dat J1e kon!!_res
lede die vev log rle1{1'grlces 
het. 

, ill aar nou het 011s hi1~r te 
do en met 'n baie onrealis
tiese aanname . 

('n Kenmerkenrle lor,zsme 
uit die mond van die dirf'h
teur vir tudie Pn ll'avor
sing, mnr. Peet !rydom, 
tydens die afgelope A.S.B .
kongres) 
- Die Matie. 

punt van dtc L, wat U-vormtg is, is 

die vt fuik bevesttg. C eduren de dte 

nag stoot dte see in die meer op en 

by dte terugtrek van die ~ee word 

bonderde visse in die fuike gevang. 

VERMENGING 

Op Kosibaai was dit vir dte toer· 

groep moontlik om 'n studic te maak 

van cite vermcnging tus en die T onga 

en die Zul u. 

Ander studies wat onclerneem i , 

is die invloed van die Swazi in die 
gcbied by die Rebamboberge en die 
gemengde invloed van die Zulu's en 
die Ton gas in die noorde in die 
gebied naby die Portugese grcns. 

Vir daardie hoi gevoel 
op die maag 

Ons bak die 

HEERLIKSTE 

Vleispasteitj ies 

MKKf.W 13t\K£RY 
(EDMS.) BPK. 

Kerkstraat 61 Potchefstroom 

leer het wat hy beslis nie go u al 

ve rgeet me. 

Poens Prisnloo en De Waal het 

die grondslag vir Bingle se verto

ning gele terwyl Terry Roscher, 

Piet Bosman en veral Koos du 

Plooy die veld vol gespeel het. 

PUNTE 

Punte is aangctekcn deur H . B. 

van der W alt (3 driee), Johan van 
der Schyff ( 3 clriee en 'n vervyf· 
skop ) , Jan van der Schyff (drie en 
6 vervyfskoppe), Smou van dcr 
W e thuizen, Carl Grundlm gh (drie 
elk) en Koos du Plooy (2 driec ). 
Die andcr drie punte bet geko m van 
'n strafskop deur Jan van der Schyff. 

PIET BOSMAN . 

Le Roux Ateljee 
vir al u 

FOTO'S EN FOTOGRAFIESE 
BENODIGDHEDE 

asook 

ELEKTRIESE WARE 
SKRYFBEHOEFTES - RADIO'S 

Span en Omlysting van 

Tapeseriee 

Besoek ons Ateljee te 

Von Wi!ellighstrawt 33 Tel. 2217 

U het volop keuse m ONS groot verskeiden
heid 

Boeke . 
VIr Studie en 

vir Ontspanning 

PRO REGE-PERS s·E~PERK 

,DIE POTCHEFSTROOMSE BOEKHANDEL" 

KERKSTRAAT 91-95 

BORCHERDSTRAAT 

TELEFOON 1164 & 497 

TELEFOON 3431 

POTCHEFSTROOM 



Bladsy vier 

Studente! 

B esigheid of F LIE K in di e dor p 

STOOR JULLE FIETSE TEEN 

21c PER DAG 

EN KOOP SNOEPERYE BY 

Anne lias 
Restaurant 

Kerkstraat 85 Potch ef s troom 

Die Arcadia 
Haarkapper 

Vier gek walifiseerde h aark ap

pe rs t ot u diens 

.,NETHE ID E N KWALITE IT

W E RK" IS ONS L E USE 

J(ERI\.STRAAT 77 TEL. 1269 

POTCH E F STROOM 

On thou 
3091 

Skakel hierdie nommer 
vir 

diens! 

DIE BULT 
APTEEK 

TOMSTRAAT :&1 

Ons spesialiseer in : 

* I NNOXA-, L E N THERIC-, 
COTY
Skoonhe idsprepa rale 

* Egt e F r a n s e DANA 
PARFUUM, e n 

* Apte lwrsbenodigdhede 

ONDERSTEUN OUD-PUKI{E 

BULT GARAGE 
(Edms.) Bpk. 

11/ v Tom- en Von Wiellighstraat 

POTCHEFSTROOM 

vir 

SMERIN G, PETROL, OLIE, 

R EPA R AS IES en a nde r be

n odigdhede 

FLEURETTE 
SPESIALE WAARDE 

VIR 

STU DENTE 

Mooi R UIKER S en BLOMME 

veral R OOI ANGELIERE vir 

VERLIEFDES 

HEIDEMA 
D IE AD R ES VIR : 

FIETSE 
TIKMASJIENE 
BROMFIETSE 

R e rkstraat 48 Telefoon 364 

POTCHEFSTROOM 

DIE WAPAD 

lntervarsity 
IN DIE ou HOOFST AD 

van Transvaal gaan die 
pap more op die sportvelde 
weer baie dik aangemaak 
word. lntervarsity is 'n groot 
dag in die !ewe van 'n student 
- dis 'n dag van vrolikheid, 
welwillendheid en . . . veny~ 
nigheid. 

V an hierdie sportdag moet 
on s dan ook die beste maak. 
Want wat die uitslag ooka l 
gaan wees, dit sal minder saak 
maak as die roemryke tradisie 
van Intervarsity geskaad 
word. Nog 'n onvergeetlike 
botsing moet more in goeie 
gesindheid op Olenpark tot 
die geskiedenis gevoeg word. 

Ons benadering moet sui~ 
wer wees: Op die veld 
harde en eerlike spel; op die 
pawiljoen 'n stryd om 
humorsin , lojaliteit en keel~ 
sterkte. 

LEWE EN DOOD 
Dit is geen stryd om !ewe 

en dood nie- dis 'n kragme~ 
ting w a t ons in die ware gees 
van studentwees moet aanpak. 
Dit is 'n gees van ondersteu~ 
n ing, mededinging en verteen~ 
woordiging : sodat een en a l~ 
mal deur woord en daad 
w aardige ambassadeurs sal 
wees. 

Boweal, dis n dag waarop 
die universele band van stu~ 
dentwees twee inrigtings weer 
koppel. Daarom moet ons op 
hierdie dag warm bladskud en 
binne die perke van vriende
likheid en goeie orde diep 
geniet van studentevreugde 

. wat helaas so gou tot 
die verlede behoort . 

GOEIE NAAM 
Die uiteindelike welslae van 

Intervarsity sal van elke indi
widuele student afhang. Alles 
wat studente more doen, waar 
hulle ookal mag beweeg, sal 
teen of ten gunste van die 
goeie naam van hul inrigting 
aangeteken word. 

Aan die Kovsies: Hartlik 
wederkom. Laat ons mekaar 
op 'n mooi manier breek ... 
op so 'n wyse dat dit weer 
gedoen kan word! 
Aan die Pukke: Daar is 

geen geleentheid in die !ewe 
van 'n student waar sy trou 
en lojaliteit teenoor sy Alma 
Mater sterker na vore tree as 
met Intervarsity nie. Sterkte, 
mooi loop en geniet dit! 

Aan die sportmanne op wie 
se skouers die prestige van 
meer as 3,000 studente more 
rus : Sterkte en mag die beste 
span wen! 

Studenteverhoudinge 
DIE MISLUKKING van die 

Rhodeskonferensie ( sien 
berig elders) het die hele a an~ 
geleentheid van samewerking 
tussen Afrikaanse en Engelse 
s tudente weer sterk na vore 
gebring. 

Talle beskuldiginge is teen 
die Afrikaner se ,.weiering om 
saam te werk" geslinger. Fei
telike regstellings van hierdie 
beskuldiginge is futiel, want 
die kernvraag bly steeds di e 
na die beginselstandpunt van 
die Afrikaanse en Engelse 
s tudent. 

Nou glo ons dat die stand
punt wat mnr. Hennie van 
der Walt gestel het (en waar
oor Varsity skynbaar so 
bekommerd is) die antwoord 
op hierdie beskuldiginge bied 
- mits natuurlik dit reg ver~ 
staan en vertolk word. 

DWANGBUIS 
Dit is doodnatuurlik dat die 

student as denkende wese 
meer as die man op die straat 
begaan sal wees oor die kloof 
tussen die twee taalgroepe. 
oor samewerking , skakeling 
en die dinge wat uiteenlopend 
van aard is. 

D ie wo rtel van d1e probleem i ~ 

steeds dat d1e Afrikaner en E ngels· 
man op botscnde uitgangsp untc 
staan. D ie Afrikaner ru11n in sy 
lcwcn>beskouing-k ragtens sy gc
loo fsoortuiging, sy aard en opvoc• 
J 1ng-gccn pick in vi r 'n kosm-:>· 
po l! tics·hbcrale mcngelmocs van 
men e en volke wat ku nsmatlg in 
'n dwangbuis te r wil le van , hcer· 
llkc samewerking" gepers 1 me. 

Dit kan die Engelsspre-
kende- meer in besonder d ie 
ekstremistiese Engelse studen
teleier- nie verstaan nie . Die 
Afrikaner wil dat net soos hy~ 
self. die Engelse, Bantoe, 
Kleurling en lndier studente~ 

groepe primer aan hul aard en 
identiteit getrou sal bly en dat 
skakeling dan sal plaasvind 
met behoorlike inagneming 
van mekaar se teer eiendom
like en belange. 

ISOLASIE 
Die beskuldiging dat die 

Afrikaner hiermee in isolasio
nisme verval en blind is vir 
Afrika van ons tyd, getuig 
van 'n gruwelike onvermoe 
om die Afrikaner se lewens~ 
beskouing te begryp. 

Dit is ongctwyfeld een van omc 
groo tste ve rantwoo rdelikhedc dat 
die twee blankc taalgrocpe nader 
aan mckaar gcbrin g al word . W:~t 

studentcverhoudinge betrcf, glo 
ons dat die ou mculsteun om die 
nck van konfcren ics-dic ni.~

blanke aan gemengde konstellasies 
- ecrsdaags ve rsuip sal kan wo rd_ 
Dat die Engclstalige Studcnteradc 
nog hieraan vasklecf, is slegs be
jam mercnswaardig. 
I nmiddels sal die kli maat vir sk.t· 

kcling en samewerkin g egter gunsti · 
gcr word indien die En gclstaligc stu· 
dent ' n egte Suid·Afrikanisme aan
kweek. Hierdie gevolgtrekkin g word 
gemaak vera! op gra nd van die wyse 
waarop en kontakte met wie Nu as 

skakcl. Hierdie kontaktc is uitsluit· 
lik bepcrk tot instansies wal die 
Republiek van Suid·Afrika uitge
sprokc vyandiggcsind is. 

AFKEUR 
Hierdie wyse van optrede 

van Nusas is met een afkeur
enswe~ardig-mens kan maar 
net herinner aan die veldtog 
wat die liggaam onder die hol
ruggeryde internasionalistiese 
kreet van menseregte teen die 
Regeringsbeleid van afson~ 
derlike ontwikkeling gevoer 
het en nog steeds voer. (Of 
is dit dalk 'n kwessie van suur 
druiwe: nou dat die stryd op 

(Vervolg in volgende kolom) 

Vrydag , 25 Augustus 1961 

DIE BYBEL is teenstrydig! Lees maar self Spr. 26:4-5. En dit 
so vlak bymekaar! Ag ja, se Paulus dan nie ook dat ons 

deur die geloof geregverdig word, en Jakobus: deur die werke 
aileen! Ons word opgeroep om ons eie heil uit te werk terwyl 
ons tog weet dat God voor die grondlegging van die wereld 
uitverkies het! En voeg maar by ... want daar is talle sodanige 
voorbeelde. 

Wat moct ons no u van hierd1e 
dinge se? 

Allereers di t, en d1t vorm terself· 
dertyd oak ons uitgangspunt: die 
Bybel is d ie W oo rd van God en as 
sodanig is dit onfcilbaar. Dit is dus 
'n valse probleem telling om sclfs 
die vraag te stel o f daar teenstry
dighede in die H eiligc Skrif is. Dis 
'n onmoontlikhe1d! Ons haas ons o:-n 
te se: dis dwaashcid, sothcid .. om 
so·iet tc bcweer! 

So iemand is nie 'n antwoord 
waardig nie! Laat ons egter nug
ter wees: daar is skynbare teen
strydigbede in die Heilige Skri£ 
. . . maar boeveel van bulle is nie 
al in die verlede opgeklaar nie! 
Ons wag dus altyd om meer lig. 
Daarbenewens is dit oak goed om 
weer 'n keer daaraan herinncr te 
word dat ons bier nooit alles ten 
volle kan deurgrond nie; dit bly 
maar stukwerk. Eers bierna sal 
ons alles ten volle begryp. 
D it is waar, daa r is Skrifgegewens 

wat die mens noo1t met sy verstand 
sal beg ryp nie, nog mindcr deur· 
vor nie - Godd cllikc Drie·ccnh eiJ , 
Christus se twcc nature, Goddellikc 
uitverkiesing en menshke verant· 
woordelikhcid . D1t is vir die vc rstand 
onryrnbaar en ailee n 111 die geloo f 
aanvaarbaa r. Di t i skynbarc para• 
dokse. En tog, daar 1s oak skynbarc 
tcenstrydighcde wat op n ander 
vlak le, soos in vcrban d met twcc 

·verse_- Hulle kan ons wei vc rkl aa r 
na noukcurige ondc~ock , . . 

WELDEURDAG 
En nou wat die Spreukedigtcr se. 

Iemand het hieromtrcnt die volgen· 
gende sprckendc en weldeurd agte 
bceld gcbruik: as ck e: , Gee die 
sieke genoeg aam om tc eet, sodat 
hy gou kan aan tc rk, en: , Gee J ie 
sieke weinig te etc, so dat sy maag 
nie n og mcer vcrswak nie," is di t 
nou ' n teen trydi ghcid? 

(Vervol g van von gc kolom ) 

eie bodem verloor word , word 
dit op internasionale platform 
voortgesit ?) 

M aar met die oog op die toe• 
kom van Suid·A frika, gcdagtig 
aan die groat gevare va n binne en 
van buite ons grcn e en met di ~ 
oog op ons taak ook ten opsigtc 
van die nie·blanke kan ons n1c 
bekostig om in ' n ve rgiftende ge· 
sindheid wat aan pcrm anente kouc 
oorlog grens, tecnoo r mckaar ~e 

staan nie. 
D oringdraadhcining< moct tussen 

mckaar verwyder word . 'n Y enynigc 
En gelse pcrs-helaa ook studcntc· 
pers-moet verower word tot 'n 
ander· insig en 'n andc r gcsin dheiJ . 
Akse nte wo rd in hierdic pers ver· 
kcerd gele, dele wat hom pas, word 
uit verband gcruk en lcidcndc Afri· 
kaa nssprekend e studenteleier word 
onhcilige motiewc tocgeskryf, wa t 
slegs agte rd og saai en verwydering 
wek. 

GEDAGTEWERELD 
Dit is on dwin gcn dc taak dat ons 

die gcdagtcwcreld van die A f n kancr 
by die En gelssp rekcndcs sal tuis· 
bring_ Hullc !ewe tc vee! in water· 
digte ko mpartcmc ntc wat hierd ie 
saak aanbetref met allerlei duistere 
vermoedens wat ongeso ndc agterdog 
wek en 'n gcvocl van verccnsaming 
en frustrasie te weeg brin g, ve ra! 
noudat die R.S .A . ' n werklikheid 
geword het en die son van die eer· 
tydsc glorieryke Britsc Ryk oor S.A. 

(Vervolg op bladsy 5) 

In die een geval gaan dit tog oor 
'n sieke, wei swak en afgemat, maar 
met 'n gcso nde maag; in die and.;r 
geval gaan dit oor 'n maagpasient. 
Dit is dus twee h ecltemal verskillende 

situasies,- soos tewens ook die gev1l 
in ons oorpeinsingsvcrse. Daar 1s 
om tandighede waarin die dwaas nie 
na sy sotheid gcantwoord moct word 

SPREUKE 26 : 4-5: 
Antwoord 'n dwaas nie na sy sot

heid nie, sodat jy oak nie net soos 
hy word nie. 
Antwoord 'n dwaas na sy sotbeid, 
sodat hy nie wys is in sy oe nie. 

nie, sodat mens nie aan hom gelyk 
word nie; wie ewe sorgsaam inga1n 
op allcrlei dwaashcde, is self dwaas, 
o mdat hy op dieselfde vlak gaan 
staan waar d1 e dwaas hom so gcbie· 
dend en outoritth voel. So iemand 
1s me ' n antwoord waardig nie! 

WYSE SWYE 
D1t is die swye van d1e wyse. 

En hoe ontdekkend en beskamend 
kan so 'n swye soms nie wees nie1 

Maar daar is oak 'n tweede metoJ e 
om die dwaas die mond te stop 
en dit is om hom na sy dwaasheid 
te antwoord ; op humoristiese wyse 
kan d1e dwaashcid nog vcrgroot 
wo rd , bv. soos tiperend deur iemand 
opgcmcrk as iemand vra : , Kan ck 
met ' n ligte pak die begrafnis by· 
woon? - antwoo rd dan : , Dit i 
nog te veel klcding; ek sou maar 
'n baaipak aantrek!" 

So kan die dwaasheid en nutte· 
loosheid van aile sothede aangetoon 
word dcur hardnekkig te swyg of 
deur die geval nog dwaser voor te 
doen . Die apostel Paulus roep ons 
dan ook toe: 

,En die dwase en onverstandi
ge strydvrae moet jy afwys, om
dat jy weet dat dit twis verwek"
Tim. 2 : 23); 
want: 

, . . . die wysbeid van bo is 
ten eerste rein, dan vredeliewend, 
vriendelik, geseglik, vol barmbar
tigbeid en goeie vrugte, onparty
dig en ongeveins." (Jak. 3 : 17). 

SOTTE ORALS 
En die sotte .. . hulle vind mens 

o rals . . . oak in ons sudentelewe. 
Daarom moet ons jui in hicrdie at· 
mosfeer van wysheid en hoe gelecrd
heid fynproewers wecs om te ant· 
woord en te swyg op die regte tyd 
en wyse . Vera! die tyd wat ons nou 
binnctree: die spannin gvolle eksa
mentyd wann eer alma! min of meer 
opgewen is en wann ecr 'n verkeerde 
antwoord, en op die verkeerde ty:l 
daa rby, so 'n lastige situasie kan 
skep. H oe nodig is dit nie om, ja, 
met byna verbluffend e kragsinspan
ning, ook soms te swyg nie! 

NOUKEURIG 
N ee, daar is geen teenstrydi ghedc 

in die H eiligc Skrif nie; ons moet 
maar net mecr noukeurig en aan
dag tig lees! Hy wat beweer dat daar 
tcenstrydighede in die H eilige Skrif 
is, is 'n sot ... en nie 'n antwoo rd 

wcrd nic! 
Let maar op ons groot profeet

Hy wat die ware Wysheid is . .. 
Jesus Christus, onse H ere. Hoe gron· 
dig kon Hy nie die dwasc skrifgc· 
leerd es die mond stop nic! En tog: 

• • • Hy het Sy mond nie oop
gemaak nie; soos 'n lam wat na 
die slagplek gelei word en soos 
'n skaap wat stom is voor sy skeer
der9 - ja, Hy het Sy mond nie 
oopgemaak nie. - (Jes. 53 : 7). 

J. H. VANWYK 



V rydag. 25 Augustus 1961 

Konferensie aan Rhodes 
Val Deur Die Mat 

DIE MISLUKKING VAN die konferensie van Studenterade 
wat aan die Universiteit Rhodes op 3 en 4 Augustus sou 

plaasvind, het in verskeie Engelsta lige studentekoerante gelei 
tot heftige aanvalle op die Afrikaanse U niversiteite. 

Die voor itters en ondervoorsitters 
van Studenterade is uitgenooi en in· 
d1cn hullc nie die konferensie kon 
bywoon nie, kon plaasvervangers 
gestuur word. Sake soo die opvat· 
ting van vryheid, die rol van die 
student in die politick en ander alge· 
menc en bcginsel ake hct op die 
sakelys voorgekom. 

TEN GUNSTE VAN 
Die Potchefstroomse U nivcrsiteit 

het hom in beginsel ten gunste van 
d1c konfercnsie uitgespreek, maar wou 
die versekering he dat sy grondslag 
van vertcenwoordiging eerbiedig sou 
word. Die Studcnteraad het naamlik 
(oorecnkomstig sy kontakbclcid ) be· 
sluit dat slcgs blankcs in die geval 
van die gemengdc inrigllngs die kon· 
fcrensic mag bywoon. 

Aan Rhode is die volgendc 
gerig: ,Ons sal aileen die konfc· 
rcnsie kan by woon indien slegs 
die voorsittcr en/of ondervoor· 
sitter (ecn of albci ) van die onder· 
skeie Studenterade die konferensic 
kan bywoon. lndien waarnemers 
gestuur word, moet dit alleen lik 
blankes wees saver dit die gemcng• 
de inrigtings raak." 
Aangesien h1erdie vcr ekenng me 

aan die P.U. vir C.H.O. gelewer kon 
word nie, het die Studenteraad gccn 
moeitc gcdocn om dit by tc woo•1 
nie. 

SW AK MANIERE 
n Voorbladberig in Wits Student 

van 11 dcscr lui dat die Af rikaansc 
Universiteite andcrmaal (in die 
woorde van mnrc. Clive Rosendorff 
en Martin Bobrow) bewy gelewcr 
het van ,extremely bad manner and 
a deplorable lack of any interest in 
promoting co-operation between the 
Engli h· and Afrikaans·speaking 
students." 

Die bcrig vervolg dat hierd!e 
mislukking die hoogtepunt i van 
onvriendclikc en onkoiiperatiewe 
gedrag wat aile pogings in die vcr· 
lede gekenmcrk het om vriend· 
skaplikc vcrhoudinge tusscn die 
twee taalgroepe tot stand te bring. 
Die Pietcrmaritzburgse koerant, 

Nux, verklaar in 'n hoofartikcl dat 
die onttrekking deur drie van di~ 

Afrikaanse U niversiteite op die laa te 
oomblik van .die konferensie die uit· 
kristallisering is van 'n isolationi tie e 
tcndens van die Afrikaanse universi• 

tcite. 

king met hierdie un1versiteitc was 
hog altyd vrugteloos. Die g"rootste 
struikelblok hct nog altyd geblyk te 
wces die noue vcrband tus en di~ 

Rcge rin gsbeleid en die van die Stu· 
dentcradc. 

NUTTELOOS 

Die blad vervolg dat talle pcrsone 
al die nutteloosheid om met Afri· 
kaansc univcrsitcite saam te wcrk be· 
klemtoon het. Die jongste gebeure 
is dan 'n beve tiging daarvan. Nog· 
tans, mcen die skrywe r, i die tragc· 
die van hierdie land dat die Af ri· 
kaan e universiteite nic die werklik· 
he de van Afrika van die twintigstc 
ceu kan msien nie. A hulle dit n1;: 
kan doen nie, is dit ekcr dat hulle 
vcrnictig sal word saam met die ,evil 
and terile philosophy that is 
raciali m". 

Varsity van Kaap tad verleen 
groat prominensic aan 'n onder· 
houd wat een van sy vcrslaggcwers 
met mnr. H ennie van dcr Walt 
tydens die A.S.B.·kongre gevoer 
het. Hiervolgens sou mnr. Van 
der Walt verklaar het dat d1e Ult· 
eenlopende standpunte en uitgang · 
puntc van die Afrikaanse .:n 

Engelse studente samcwcrkin g tu • 
sen die twce onmoontlik maak. 
Hierdie stelling van mnr. Van dcr 

Walt word dan in die hoofanikel as 
,particularly di turbing'' beskryf. 

ONDERMYN 

D1e skrywcr vervolg dat hy me 
andcrs kan as om te glo dat die Af n· 
kaan e universiteitc en die A:S.B. 
aile in hulle vcrmoe docn om am" 
werking tus en Nusas en d1e A.S.B. 
en tussen aile univers1teite in luerd1e 
land te ondermyn nie. 

Die artikel lui voorts dat dtt op 
d1e Nusas·kongres duidehk geword 
het dat die Engclssprckendc stu· 
dent met die Afrikaner wil saam· 
wcrk. ,Waarom het die Afrikaanse 
universitcite nog nie met so 'n 
paging na vore gekom nie?" 

,Eintlik word dit vir on duidelik 
dat die Afrikaanse uni versiteite nic 
met ons wil saamwerk nie. lndiwidu· 
ele studente wil mi kicn-maar d1e 
Studenterade en die A.S.B. sa l nic. 
Hulle sal ,fight to the end'. Ons sal 
in elke gcval nie die moeite doen om 

terug te veg nie." 

II 

OlE WAPAD 

Puk en 
Wen 

Wits 
De bat I 

Die Pukke wat op V rydag
aand, 18 Augustus , in Preto
ria saam met Wits aan 'n 
vierhoekige debat teen Tuk
kies en Pietermaritzburg op
getree h.et, het die beste daar
van afgekom. 

M ore. Dirk H erbst en Paul Kru• 

ger wat namens d1e Pukke gepraat 

hct, hct gestcl dat dcmokrasie in 

die huidige W csterse wercld nie uit· 

gedien is nic. Die Witsies wat saam 

met hulle gepraat hct, wa more. 

A . Oakman en M. Cooper. 

Die Tukkies wat opgetree hct was 

mnr. H ennie Pieterse en mej. Dora 

van der Mcrwe terwyl Pietermaritz· 

burg vcrtecnwoord ig is deur mnr.:. 

John Lloyd en Neels Coetzce. 

Bladsy vyf 

Students' Quarterly Dien 
Doel Belangrike 

DIE EERSTE PUBLIKASIE van die departement publika
sies en Afrika-aangeleenthede van die A.S.B.-Hoofbestuur 

het pas voor die jongste kongres verskyn. 
Die blad hcet ,Students' Quarter· J. P . Bruwer oor die agtergrond van 

ly" en is versorg deur mnr. Andre die rasseprobleem waarin hy die bree 
Groenewald, vorige direkteur van trekke van die beleid van afsonder· 
die departement. like ontwikkeling skets. 

D1e blad dien as amptelike mond· 
stuk van die A.S.B . in d1e buiteland 
en ver kyn kwartaalliks. Die eerste 
oplaag het 3,000 bcloop. 

WYD VERSPREI 
D it i gcstuur aan aile oorsesc 

studenteblaaie en aan indiwiduele 
persone met wie die A.S.B. reeds be· 
trekkinge aangcknoop het. 

In die eerste uitgawe is die doel
stellings van d ie A.S.B. kortliks 
bekend gestel en verder is dit ge
wy aan die rassevraagstuk omdat 
buitelandse studente by uitstek 
hierin belangstel. 

NATUURWET 

Verder is daar 'n artikel met die 
op krif ,Apartheid is in harmony 
with natural laws" deur prof. H of· 
meyer, hoof van die departement 
Genetika aan die U.P. Hicrin on· 
dersoek hy differensiele ontwikkeling 
as 'n natuurwet en kom tot interes· 
"sante gevolgtrekkings. 

In andcr artikcls word gewys op 
die praktiese tocpassing van afson· 
dcrlike ontwikkeling. Ook word aan
dag geskenk aan die vele maatskap• 
like dienste ter opheffing van die 

Daar vcrskyn 'n artikel deur prof. Bantoe. 

INTERVARSITY OP MATIES WORD 
BEDREIG 

HOEWEL die Un iversiteit van Kaapstad sedert sy sti gting nog altyd op 'n grondslag van 
sosiale segregasie gefundeer het, is daar baie studente wat hierteen in opstand kom en 

dit sal nie meer lank wees nie dan sal nie-blan ke studente toe gang tot enige klub. vereniging 
of funksie van die Universiteit he. Dan. sal I ntervarsi ty teen Stellenbosch ook in die ge
drang kom want die sportklubs sal oop wees vir aile studente. 

Hierdie dreigement is op Maan
dagaand, 31 Julie tydens 'n gc· 
same ntlikc vergadering van die Stu• 
denterade van Kaapstad en Stellen· 
bosch te Kaapstad, deur 'n lid van 
die Studcnteraad van !keys gcuitcr. 

Stellenbosch het hierdie dreig.:· 
ment met groot hcftighcid vcrwerp 
en mnr. P1cter Kapp het in sy ant· 
woord verklaar dat hy nie andcr; 
kan as om die gesindheid wat hicruit 
spreek, te betreur nie. 

BELEDIG 

D1t IS duidclik, het hy vc rklaar 
dat hier n poging is om Stellen· 
bosch te bclcdig. Indien !keys tot 
so 'n stap sou oorgaan, ou Stcllcn· 
bosch geen oomblik aarsel om Inte r· 
varsity te beeindig nie want, hoewel 

lntcrvarsity iets moois is waarop 

Stellenbosch nog altyd trots was, 

staan die Studenteraad sterk in sy 

beleid. 

Hierdie gesamentlike vergad~· 

ring het, in tccnstelling met die 

mi lukte vergaderin g van ve rl cdc 

Jaar toe Kaap tad nie wou ver· 

gader a gevolg van n afgestelde 
dcbat nie, heeltemal bedaard af· 
geloop en omdat daar gccn ni~· 

blankcs was nic, het die vcrgadc
ring cnduit volgehou sander be· 
lcidskri si se. 
Die grootstc gedeelte van die 

aand is gewy aan 'n bespreking van 
die botsendc intcr· univcrsitere bcb· 
de en die pick van nie·blankes aan 
die blanke universitcite. 

Dit was opvallend dat al die vrae 
feitlik dcur Kaapstad gestel is en dat 
hulle, ten spyte van lang verduid<!• 
likings, nog nie Stellenbo ch fe 
standpu nt kon of wou begryp nic. 

DISSIPLINE 

Daar is ook aandag gcwy aan Jie 
kwessie van studente·dissipline en 
Kaap tad het hulle ontevredenheid 

Probeer ons eerste vir 

te kenne gegee met die wangedng 

van Stellenbosch·studente tydens die 

vlotbouery by Ikcys. Hierd ie gcbeure 

is deur Stellnbosch betreur. 

BOTSEND 

In 'n toespraak tydcns die vcrgv 

dcring het mnr. Kapp vcrklaar dat 
dit tragic is dat die nie·blanke altyJ 
n struikelblo k tussen blankes moet 

wees. Oor die waarde van hierd1c 
samespreki ngs is hy nie optimistic~ 

me en het o.a. verklaar dat same· 
werking op inter·universitere vlak nie 
moontlik sal wecs op die lossc basis 
van studentwees nie, maar dat enige 
inter·univcrsitere liggaam wat werklik 
van betekenis wil wees, gegrond moet 
wee op n besonderc lewens· en 

wereldbeskouing. 

AL U BOEKE, SKRYFBEHOEFTES EN ANDER 
BENODIGDHEDE 

OPEN 'N REKENING BY 

AJAX 
, Hierdie gedragswyse laat 'n 

mens dink dat hulle gehandel hct 
op in truksies van 'n hoer bron." 
(Word die A.S.B. dalk bedoel?
Red.) 

INTERV ARSITY VIER SY 
MONDIGWORDING 

Boeke en Skryfbehoeftes 
KERKSTRAAT 159 TELEFOON 3458 

Die geskiedenis van die samewer· 

REDAKSIONEEL 
(Vervolg van bladsy 4) 

gcsak het, pi us die wetc dat daar 'n 
klein kans is dat S.A. weer, indien 
ooit, 'n Regering sal kry wat nic 
sterk Afrikaans en nasionaal (in 
breere sin) georienteerd is nie. 

Toegepas op studentever
houdinge: Die atmosfeer van 
die A.S.B. hoe idealisme vir 
geloof en lands- en volksge
bondenheid wat getuig van 
egte Suid-Afrikanisme ( geen 
chauvinisme nie! )- moet na 
die Engelssprekende student 
uitgebrei word. Vir hierdie 
Suid-Afrikanisme moet h.y 
ontvanklik wees-dis sy taak 
en verantwoordelikh.eid-en 
also sal Nus as se internasio
nalisme vir hom geen tuiste 
kan bied nie. 

Aileen dan sal Afrikaans
en Engelssprekende mekaar 
die hand kan reik op die pad 
van Suid-Afrika. 

[NTERVARSITY vier more sy mondigwording . Dit is naam

lik die een-en-twintigste kragmeting tussen die sportmanne 

van die Puk en U.O.V.S. 

D1e Kovsies hct tot dusvcr der· 
tien bot in gs en die Pukke sewe 

gebuit. 
Wen die Kovsies more sal hulle 

vir die eerste keer in d1c geskiedc· 
nis van die reck 'n vyfkuns behaal. 
Hulle het reeds dnekeer die drie· 
kun behaal en d1e Pukke slegs een· 

keer. 

Die intervars1ty•stati tiek sien soos 

volg daaruit: 

Jaartal u.o.v.s. Puk 

1927 6 4 

1938 ...... 8 ll 

1943 ······ ........................ 8 6 

1944 ll 3 

1945 3 4 

1946 10 j 

1947 7 6 

1948 20 6 

1949 3 8 
1950 ; 11 
1951 3 6 
1952 12 11 
1953 3 0 
1954 21 8 
19)5' 3 16 

1956 6 13 

1957 8 

1958 19 13 

1959 24 6 

1960 11 9 

1961 ? ? 

DIE BULT 
DROOGSKOONMAKERS 

(EDMS.) BPK. 

V1r Vinnige en Deeglike Diens 

Tomstraat 90 Telefoon 2237 

(EDMS.) BPK. 

TOMSTRAA T 92 TELEFOON 1389 

POTCHEFSTROOM 

Rokmateriaal 
veral roklengtes 

NOMOTIA-WOL 
in voorraad 



Bladsy ses 

Hans se (Onvoltooide) 
Boodskap aan die 

Pukke 
H ARTLIK GEGROET. MEDE-PUKKE, 

Soos dit nog altyd moes gewees het-so is dit vanjaar! 
V1r die afgelope 25 singsongs-aande was die Studentesaal kant 
en wal gepak met Pukke wat sing op die top van hull e stemmc. 

Nog nooit het die geesdrif DONKER WOLK 
vir lntervarsity so hoog gc-

1 
Ek " bly dat ck d1 c Pukke op d1e 

loop soos vanjaar nie. Oit IS pawdjocn moct lei en nic d1e Kovsic 
beslis nie soos in Kovsieland : n1c, want om dicgcnc tc laat sing wat 
waar hulle maar eers 'n week- 1 onder die swart wolk van 'n ncdcrlaag 
en-'n-half voor Intervarsity vcrkccr, i nie 'n maklikc taak nic. 

met rasies en skreeutjies begin e Kovsie , Julie i wclkom in Pot
het nie. 

D1t bet nog nooit gcbeur dat alk 
Pukke hullc so dceg!Jk voorbcre1 op 
die grout Jag nic! Mo01 so, Pukk.:! 

101 PERSENT 
En d1c ecn-tcspan is 101 pcr,cnt 

s},,~~crccd vtr die KoV>Icspan, w.Jt 
hclaas vanJaar 111c weer 'n Vrystaat
p,ul If- rlle . 

56 was d1c gees dan ook toe d1~ 

Puk laas I ntcrvars1ty gewcn hct. 
D1t alles voorspcl niks gocds v1r 

d1e Ouk1cs me. D1e Pukkc wag 
naarstig!Jk op Satcrdag, 26 Augu'· 
tus 1961 om d1c Oukies 'n Joe in~ 
toe tc d1en wat hullc nooit sal 
vergcct nic. Teen h1crd1c tyd staan 
d1t soos 'n rugbypaal bo 'n gra,
vcld dat d1e kattc <e tan de tc tom p 
1s v1r die Pukkc. 

chcfstroom orn gebruik te maak va'l 
on gasvryhcid en 8pOrtman~gcc5. 

Mag JUli e d1 e Jag terdee gcmct, c, 
as jul ie die aand met 'n swaar hart 
afskcid ncem, onthou maar dat 0:1s 

mekaar weer volgende jaar ien . 

HA S VA ZYL, 
Dmgc nt. 

Toe H ans van Z yl Dinsdag
oggend geskaak is, was hierdie 
boodskap nog nie voltooi nic. 
D ie aantekeningc wat hy ge
maak het voordat hy die finale 
boodskap aan D ie W apad sou 
skryf, is in sy boeketas uitge· 
snuffel. 

Baie van d ie aantekeninge, 
sinne en woorde was onver
staanbaar-sodat dit weggclaat 
moes word.- (Red., D .W.) 

DIE WAPAD V rydag. 25 Augustus 1961 

Frik beweer: Pine gooi 
I.O.U.'s in die kerk 

A AN ALLE PUKKE WENS ek 'n heerlike lntervarsity toe. 
O ngelukkig kan ons nie almal wenspanne op die veld 

stoot n ie. maar ons hoop dat dit nie die Kovsies sal a fsit om 
saam met ons te lag en te sing nie. 

T eenoor my op die pawil
joen sal 'n javel genaamd Pine 
P ienaar wees. Aan hom ook 
voorspoed, hoewel. as hy 'n 
perd was, sou die wedpryse 
op hom 66 teen een gewees 
het. 

WARE SPORTMAN IS 
OOK EDELMAN 

D IE SPORTMAN WAT GLO dat a ile normale sosiale lewe 
en verm aak weggedoen moet word ten gunste van strawwe 

en veeleisende oefening . is 'n man ontdaan van verbeelding en 
behoorlike begrip van d ie waarde van sport. 

'n Klcurlosc Spartaan e !ewe, waarin aile ander bclangc gcoffcr word ten 

gun te van 'n enkele ideaal, is nie tc bedink v1r 'n sportman wat fis1cse Col 

gee te like fikshcid ten doc! stcl nie. 

Algcmcne fikshe1d wo rd as halfweg 
gcstel tusscn goeic gcsondheid ('n 
hoe portprcstasics. D1t i 'n goeJ· 
gebalanseerde kombinasie van sowel 
die liggaamlikc as gee tchke kompo· 
nente. 'n Ware sportman IS 
daad 'n gebalanseerdc men . 

inde ~-

ASPOESTERTJIE 
Siclkundig i d1c felt me te onder-

skat nic dat d1t mak!Jkcr 1s om aan 
die gcwdde sport~oorte dec! tc nccm 
a aan d1e wat mcer d1c !ewe van 
'n a pocstertpc vocr. 

Hy a! egter wei 'n plek behaal ·~ 
d1c wcdstryd-al sal d1t egter sle ;:s 
'n twccdeplck wccs. Verder sal hy 
n' ba1e lckker lntervarSJty he , want 
hy sal slcgs hoef tc luister. 

MUIS SE PIEP 
Ons vncnJ Pin e sal cgte r wens hv 

kan voor so ' n klomp tudcntc staan 
wat so lekkcr sing as ek. Selfs ';~ 

muis sal sy bor u1tstoot as hy drc 
Kov ies hoor piep. 

By U.O.V.S. k1cs bull e glo d1c 
dmgent volgcn d1c ou se ges1g. 
Nou n1e die mooistc gesig nie, 
maar die gesig wal die mas.a d1~ 

mecste laat lag . Vanjaar het Pine 
d1t rcggckry om d1e mense hul k· 
self te laat breck-cn d1t onder 

om sy gesig tc vertrek. 
Sy ondcrvinding van takk1e·swaa1 

dateer uit die dac toe hy nog elf 
aan takkics gcswaai bet. H y is ook 
o skraal dat hy moddcrwaler mod 

drink om 'n 'kaduwee te gooi. 
DIERASIE-LEIER 

AI wat my nog hinder, is of Pmc 
onder·'n·raslclelcr is of 'n onder· 
dieras1e•lc1er. Boonop kan sy ore me 

verlicf wees op mekaar nie, want daar 
IS n1ks tus en lwlle nie. 

e Kovs1es, ck wd julie waarsku. Ons 
IS reg v1r julie, Op O!Cnpark wag 
ons v1r julie! 

SEWIE KR6KSJIE 

As J1c n:daktcur my n1c gesc hct 
n1c, sou ck me cens ou Sew1c 
Krob)lc se marnparra·naamp1c hwr 

gcnoL"IIl hd nie. 

Ewie Cronje Vol V ertroue 
vir Saterdag 

Daarom vercis aile sportsoorte 
d1eselfdc harde ocfcmng, gcpaard 
met d1e regtc gce<te!Jke gcstcld· 
heid tcc noor d1c sportsoort. Slcgs 
!Jcfde tot d1c sport maak drc oefc· 
ning geen martcling nic, maar '11 

ge notvolle taak. 

Elke dcelncmcr aan JntcrvarsJty 
wil wen, maar n1c alma! hct d1e wd 
om te wen nie. D1t bnng volhar· 
ding. 

Hy is glo vrces!Jk suin1g en om· 
dat hy nog nooit 'n knoop soos 'n 
sikspens kon laat khnk het ni e, 
go01 hy nou maar koevertjics 10 
cl1 e kollektcbordpe by d1e kerk. 
Daar is egter nie geld in nic, ma1r 
l.O.U.'s. H ALLO PUKKIES. 

Ek hct die anne ,.clown" se hood· 
,k.Jp 111 die JOI'g>tc ,.Kovs•wara" gc· 
Ices, en ~dag. Alma! wat d1t lees, 
lag. Su 'n bcng sou no01t In D11: 

Ons stoom rollermasjiene is geghries en ge-olie om julle 
Saterdag julie vyfde agtereenvolgende nederlaag toe te dien. 

W apaJ gcplaas gcwcc' het nle
daar voor I> d1t te amatcuragt1g! 

V;;n Scw .. ,.•le word d1ngc vcr· 
wag waarvour hy totaal onbckwaa'l1 
Is. .En bowcnd1cn spcel sy gchcuL 
hom Vlcc::.!ik p<trlc. As hy •J1c 
IntcrvaNty oorlccf sondcr om n 
•cnuwec-mccn,tOJting tc kry, IS hy 
nogal goeJ. 

Maar ck -a! d1c armc drommcl 
ook n1c kwa!Jk nccm n1c, want om 
'n ncderlaag up d1e veld le ly, is a! 
swaar gcnocg wat staan nog op d1e 
pawdjocn. 

Is u gekys? JA! VERLOOF? 

Nog nie .. spreek dan 

EDDIE de BEER 
DIAMANTSL YPER 

vir u 

VE R L OOFRINGE 
teen baie billike pryse 

U soek die diamant en ons set 
hom na u smaak 

BEL: Tannie de Beer (De Klerk
huis) 2226, Potchefstroom 

OF 
E. J. de Boor: 869-1260, Alberton 

.,Hard lines" vir julie, hoor! 

Ek is tog bly julie d ur£ ons 
weer aan , want ek voel julie 
sal oor 'n paar jaar goeie 
on dervindin g van ons In ter
varsities he. J ulle moet hard 
probeer; deskundiges se mos 
dat 'n mislukking bewys dat 
daar darem 'n poging aange
wend is . 

Ewie Cronje. 

, LIEWE INGRAM, EK VERLANG" .. 

, EK GAAN TERUG NA OU INGRAM AS EK KAN" 

Bcsoek 

INGRAM 
SE DRANKWINKEL 

Aller lei 

* WYNSOORTE, mER n STERKDRANK 

* DRUIWESAP, CYDER, LEMOENSAP 
TAMATIESAP en KOEJ AWELSAP in 
en blikkies 

bottcls 

Posbus 171-Kerkstraat 122 Tel. Nrs .: 12 & 2582 

Ek 1s net ba1e bly ck staan nie 
Saterdag voor julie me- vera! nou 
dat JUli e nog 'n paa r nuwe klaag· 
l1 ederc bygekry het nie . Nou sal 
JUli e se kcr eers sing SOO 'n pa;~r 

brommcr wat vcrkoue het. 
MAAN TOE 

Dan wll ek he JUlie moet n paar 
rot e op daardie pawll)oenl)re v:tn 

e dak sit, want a ons eer 
raa en sing , sal on hom 

. om mer ligvoct maan toe stuur 
(d.w.s. as hy n1e reeds mm ekaa r 
getu1mcl het nrc) . 

Dag se, ou Hansle. Ek I voor· 
waar verh cug om te verneem dat 
JY vanjaar die ,ch1cf clown" en 
,.public stooge" van d1e ou scks11; 
IS. 

Dit lyk my JY bet ook ret ccn 
spotprent van Jouself wat in elk.· 
uitgawc van julie ,.voetpaadj1e" ver· 
~kyn. Ek 1cn JY d1nk ook dat P1ne 

die ,koning" sommer amateur 
is. Ou witkoppie, ons IS nou wei 
n1e , professionals" nie, maar dit sal 
vir ons 'n plcsier wee om julie daar· 
die dag sommer gralls op tc dons. 

HANDE UITRUK 
Die Pukmanne het my ook la~t 

wcet dat jy in die afgclope tyd a! 
net wil handc uitruk. Hullc e JY 
raak uitcrs Luitig en howendicn ook 
tc groo t vir jou doeke. 

Nou wil ek net graag die boom· 
pie buig terwyl hy nog jonk i , 
m.a.w. in JOU vormmgsJare. Kyk, 
my kleint)ie, ek het meldm g ge· 
maak van jou , foo l kap" oor 
l, 500 Pukkles op Potj1csd room • n 
a! jou andcr drom c en sc!fs d1c 
, fools' paradise" waarin jy vcr· 
kcer, maar onthou net dat ek dcur 
d1e manne van d1e U .V. versoek i~ 

om jou Satcrdag so ligweg wakk.:r 
tc skud uit jou beswyming. 

e Pukkies, laat ons vanjaar sc Inter
varsity terdee geniet en d1e Kovsie· 
oorwinning vier met 'n lekker ou 
bokjol wat julie vir ons gaan reel! 

Tot die groot dag, groct ek jull.:-, 
en ,.dis lckker hier by die sec". 

JULLE BAAS-EWIE, 

WARE SPORTMAN 
D1t is dan 1n hoofsaak d1e c1ew 

skappe van 'n ware sportman, du~ 

. portmann c en ·vrouc wat ons van· 
Jaa r weer gaan 5 1 ~n met lntcrvar lly. 

e En d1t gaan ook d1e gees van 
ons Intcrvar::>lty wccs. 'n W are 
sportman is 'n edclman. 
In drc kragmcungs waar d1t Ult

geveg moct word, daann e1 u Alrrn 
Mater van u u laaste b1cl)IC cncrg1c 
-gee. d1t! 

On geag d1c uitslae cgtcr, gun usclf 
en u tccnstandcrs 'n lntervar-ity om 
t~ ontbou en laat d1t bo allcs wee>: 
Soli Dco Gl oria . 
e Lan gs IHcrd1e weg ook ' n woord 
van harthke dank aan dre S.S.B. en 
d1 e Intervarsltyrcdhngskormtee wal 
sovcel bygcdra hct om d1e organisa· 
SIC te vergcmakhk. 'n Hartlik~ 

dankle ook aan Johann Sm1t van 
U .O.V.S. wat d1e reellngs op 
U.O.V.S. foutloos laat vcrloop beL 
Baie dankie. 

KOTlE DE JAGER, 
Voorsittcr, S.S. B. 

e Pukke, kom ons ruk Saterdag m 

om du1sencle op en s1ng soos d1e 
Norman Luhoff-koor. D1e AJabama 
sal Montovam na amateur laat lyk. 

FRIK VAN DEVE TER, 
Ondcrdirigent. 

Pine Pienaar. 

Pine Pienaar droom snaakse 
drome en sien gesigte 

EK DROOM V ERLED E nag dit was weer l ntervarsity 
dit was weer Potch. - en dit was al. In elke geval, ek 

droom toe ek skaam my dood vir die P otch.-klomp. 
Anderkant gekom lyk dit alteveel na P otchefstroom. 

.. W ereld," merk ek op, .. dit lyk nes Potch. in die heme!.'~ 
.,Moet nie 'n £out begaan nie," merk iemand op . .,dis nie 

die heme! hierdie nie." 
WARM ONTVANGS 

Nouja . Pukktes, ons hoop op 'n warm ontvangs en geen 
verrassing vir julie nie - ons gaan tog weer wen! 

Aan my vriendjie Frikkie van D eventer: kry solank 
vir ons 'n .,paw-paw" - Saterdag spoeg ons mekaar met 
die pitte. 
Moet net nie julie koppe nou al laat hang nie. Saterdag 

sal julie wilskrag en kougom nodig he om hulle bo te hou. 
H oe se die spreekwoord? - Sien is glo, maar voel is die 

waarheid! 
• S terk te tot lntervarsity! 

PIN E PIENAAR. 
Onder-rasieleier. 
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• V ooruitsigte VIr More 
RUGBY 

Hoewel die soeklig tydens 
hierdie Intervarsity soos ge~ 
woonlik op die botsing tussen 
die eerstespanne van die twee 
inrigtings sal wees, maak ook 
die ander botsings op die 
rugbyveld 'n belangrike dee! 
van lntervarsity uit. 

Interessante ngs word anb 
Interessante botstngs word dan ook 

in dte vooruitsig gestel. Ongelukkig 
moe> die program gewysig word en 
word slegs dte wedstrydc tussen dte 
eerste en tweedc 'pannc op die Olen· 
park bcslts, dog al wat Puk is ~al 

ekcr na dte nuwe ,,Stadion" stroom 
om dte botstng tu. sen die ond.:r 
ncgentienspanne te sien. 

Navy 
D ie Kovsies beskik oor 'n 

gedugte span en sal probeer 
om verlede jaar se oorwin~ 
ning, wat maar naelskraap 
was, te herhaal. Die voor~ 
spelers is Jig dog ·besonder 

Hannes Sauerman, Navy se 
heelagter. 

beweeglik terwyl die agterlyn 
goed verdedig en lekker gaate 
kan slaan. 

McDonald en sy ,vloot" ts ook 
'n gcdugtc :;pan en vcrskete spclcrs 
het dan ook al vtr dtc ecrste sp;n1 
dicns gcdoen. Ott wil voorkom asof 
dte span wat dte stryd om dte los 
bal wen, bier die pyp kan rook. 

Nic Swart, een van Navy se 
flankc. 

Fires 
Dte ,Fires' 'van dte Puk 1s natuur· 

ltk 'n omgekrapte span en dte 'p:1n 
op dll: Puk wat die lekkerste rugby 

speel. 
Dte gees van hierdte manne 1 reg 

en hulle spccl aantrckltke rugby. 
Ttcns Lindeque en manne sov 
Tamattc Bo.hoff, Herman Steyn tn 
Pict van dcr Bank kan dalk dtc Kov• 
stes se saktes vtr hulle omkrap. 

Die Kovste besktk natuurhk ook 

oor n puik span wat boonop dte 
afgelope vakamte 'n ge;laagde tocr 
ondernecm het en dte Pukke sal bul 
kecr moct ken teen bierdie mannc. 

0/19 
n Aanskoultke botstng word dan 

ook btcr in dte vooruttsig gcstcl. Dt.: 
U.Y. bcsktk glo oor 'n betcr span 
as verlede jaar en vter van hul spelers 
het dan ook vanjaar vtr die Vrystaal 

op dte veld gedraf. 
Dte voorspelcrs 1 ltg dog bcwe<: ~

lik en Jag lekker saam na lo balk, 
terwyl dte agtcrlyn weet wal om mel 
dte bal te maak a hulle dtt kry. 

WAPEN 

D1e Pukke se vernaamHc wapen 
1 seker bul voorhoede met manne 
soos Koos du Pie sts, Barnard en 
M. Postma, en dte Kov,.e. , al got:d 
moet wees om bulle te tem. 

Kobte van der Walt (katetn) t• 
'n moeiltke mannetjte terwyl heclagtcr 
De Villiers sc skopwerk pale to<: in 
d1e jong te tyd utt dit boonsttc rakke 
1 • Dtl wil dus voorkom asof dt.: 

bylc htcr gaan buil. 

Tekkies 
Ook hterdte botstng behoort 

rugby op te !ewer en d1t kan net 
wees dat die Pukke bter dte pyp 

rook. 

Landloop 
Vtr d1c ecrste keer in dte geskiede

nts van d1e bot<tngs tussen dt<: Puk 
en U.OV.S v1nd daar van)aar 

l<rndloop-bot"ng plaas. 

Du: Pukk~ het sulke helowcnJt: 
manne soos Jurg van du Walt, To•n 
Lotz; en Louis Viljoen, bygc.ta<tn 

Jurg van der W alt, die man met 
die lang asem. 

* * 
deur D. Donald, H. MetntJICS e-n 
]. le Roux en tcnsy U.OV.S. md 
tcb be. onder,; voor dte dag kom, 
behoort dtc Pukke h1e d1e louerc wcg 

te dra. 

KORFBAL 

Kovsies Kan 
Verras 

O ngelu kkig is die posisie 
so dat daar in di e V rystaat 
nie korfbal gespeel word nie 
maar netba l. 

Hierdte toedrag van sake do~n 

ictwat afbreek aan dte intcressanthetd 
van dte ontmoettng tus•cn dte twee 
spanne, dog in 1959 hct dte span 
van die Vrystaat vtr 'n eersterangEe 
verras_ing gesorg toe hullc die Pukke 
op cte werf in bul eie spcl geklop 

het. 

Dre Kovsies tS vasbcrade om dit 
weer tc doen en d1e Pukke sal nie 
hterdic vasberadc Vry.taters kan 

onderskat nie. 

Skaak 
Dte U.V. besktk oor 'n terk span 

wat op dte AS.B.-kon¥res in dte tndr
viduelc kompetiste koonsktp gcmaak 
bet en twcede na Stellenboseh m Jte 
spankompct1sie gcctnd1g het. 

Joban Koen en sy manne sal dus 
bul spel moet ken teen htcrdte omgc· 
kraple manne van kat-faam. 

PUKKE KAN 
TENNIS WEN 
D ie botsing op die tennis~ 

bane vind a! vanaf I . I 5 nm. 
op V ry dagmi ddag p laas en 
puik tennis word in die voor
uitsig gestel. 

Die Vrystater; met mannc sou:· 
Ewte CronJe, wat al dtc Vrystaat ver
teenwoordtg bet, Davtd Gray en dtc 
bekende Bennte van Niekerk (en hy 

D awie du Plessis, 'n veteraan 
tennisspeler. 

nog boonop 'n bokser van for 
maat) is vasberade om hul oorwtn
ntng van verlede Jaar te herbaal. 

VERSIGTIG 
Hullc sal egtcr tn bul pasoppen. 

moet wces vtr mannc soo:; d1e 
bckcndc Dawtc du Pies. is, Jackt<: 

Eddte de Jager, Wynand 

'n Kenmerk van dre Pukspan " dtc 
groot aantal bclowende spelcrs wdt 
rakette al swaat en wat dalk dte skaal 

A lta de Kock, 'n staatmaker van 
die tennisspan. 

in dtc guns van d1e Pukke kan laat 
~wa.u . 

Jn dte damcsafdcltng wtl dtt voor
kom a of d1c Pukke dalk nd tc 'lt:rk 
sal wces vir bul teenstanders. 

l'1lanshokkie 
Hier moet U.O.Y.S. bcsli a die 

gunsteltngc gereken word met bul 
twce Protea-spelers in H. Klopper en 

G. Viljoen. 
Ander uttblinker ts Hans Arndt 

en D. Mcinng. Teen dte besoekenJe 

Swallows het d1e span van dte Kov· 
stcs stew1gc teenstand gehtcd. 

YASBERADE 
D1e Pukke is q(ter vasbcrade om 

dtc neerlaag van vcrlcdc Jaar tc wreck 
en dte Pukke is alma! lckker fth 
en sien utt na die botstng. Manne 
soos Chnslt Coet4ce, Hessel Dyk-tra, 
Bosste Snyman en Herman Louw ; n 
ook dtc and<:r mannc sal bul stcmm<: 
d<:cgltk laat boor. 

TWEED ESP AN 

Die tweedespan van d e Puk " 
vanJaar hesondcr sterk en d1t lyk 
asof bul mes in hct vtr dtc mannc 
van Bloemfontein. 

e Dog Lo alle• . al daar . ckcr ptnk 
bokkie gclcwer word en dte Pukke 
en Kovsies kan gerus maar hul skredt: 
na die bokktevclde wend as bulle ntb 
anders hct om tc ducn nte. 

Tafeltennis 
Ook bter bet dte Pukke 'n rrke · 

nmg om te vcrefkn ( dtt wtl mus 
voorkom asof dte Pukke vcrlcdc par 
in Bloemfontein aan dte kortstL l:nt 
gctrek hct) en dte Pukke se kaptctn, 
Faan Oosthutz;cn, voorspel 'n hard..: 
dog aangcnamc en aan koultkc bot
stng Vrydagaand 1n dte Studentc'inl. 

Verdcr se by: ,lntervarstty word 
gcspcel om te wen, dog wtc ook al 
wen, laat ons aile wcdstryde sped tn 
'n gocrc gees wat pa~ by so 'n ~roc•l 

spd." 

e 0.- gelukklg hc•1t on< gccn aandut
dtng van d1e stcrktc van dtc KovS~es 
ntc 

Wes-Transvaalse 

SPORT-
WINKEL 

I<E RI{ T R AA T 85 

ENIGSTE 

VERSKAFFER 

VAN 

OFFISIELE 

KLEURE 

ONDERSTEUN 

Pukdames die 
Gunstelinge 

Hter is dte Pukdame be,Jis J1~ 

gunstcltnge om dtc botsing tc wen 

A lbertha Howell , die Pukke se 
hokkiekapteinc. 

gcSicn tn d1e lig van hul oorwinning 
van 5-0 oor die Kovsies gcdurend•: 
dte onlangsc hokktcloernoot tc Gra· 
hamstad. 

Dtc damcsbokktcspan is ccn van 
dtt' sterk,tes van al die univcrsttette 
en bet dan ook dte afgelope twce 
setsoene baie roem vir dtc Puk ver
wcrL 

Hulle moet net nte op bul louere 
rus en reken dte wcd>tryd i al klaar 
up Grahamstad beslts nie. 

REBA 
KAFEE 

NOU ONDER N UWE BEST UUR 

(Vosloo en Croueamp) 

Is u dors? 
Koeldrank is die ding wat h e1 p ! 

Besoek ons vir: 

* BETER DlEN S 

Asook 

* SIGARETTE 

* LEKKERS 

* VLEISP AST EIT JIES 

Ons sp~sialiseer in aile 
Studentebenodigdhede 

STAATMAKERS! 

A P TE K E R S 

J. P. VAN DER WALT 
(EDMS.) BPK. 

POTCHEFSTROOM SE MODERNSTE APTEEK 
n :erkstraat 118 POT HEFSTROOM Telefoon 929 

A
. ,, 

, 1tsa. 
As die D AMES so se 
moPf jy weet die ] onge
heer koo p sy klere by : 

J. TOO SUTTlE 
Kerkstraat 177 - T elefoon 

POTCHEFSTROOM 
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u le Moet More die Pap Aanmaak 
Schalk 

Hooe;enhoezem 

HEELAGTER 
'n Ervare hcebgtcr met goc1e 

- hanJ L cro vo "c en 'n tewige ver· 
Jc:Jigrn g n J3~,c:nng het hom tydc· 
lik urt ak<re gc·•tel, dog hy het ten 
vulle hcrs:el e 1 bchoort 'n verlil\C: 
laaste vesting vrr die Puk tL vor;n. 

Friedel Swart 

Piet Bosman 
(kaptein) 

FLANK 
Dcur sy voorbeeld kan Pret ~y 

mannc tot groot hoogstcs lei. n 
Nagmcrnc vir menige losskakel en 'n 
man wat weet hoe om d ie bal urt dte 
lo~- krums aan sy lyn te besorg, Prd 
hct reeds sy provinsie met wclslae 
vc rteenwoordig. 

Poens Prinsloo 
VOORRY 

Hoewel nie vreeslik groot nic, ' ' 
Poens een hondcl spie re en kan hy 
'n wocl ige voo rry se akies vir hom 
werk as dit nodig word. Woe! lckkcr 
tn dre losspel. 

H. B. van der Wa]L 

VLEUEL 
HrcrJre asptract·prcdrkant speel rn 

Jrc JOngote tyd sommer pu rk. Sy 
vcrdedrging is dodchk te rwyl hy dre 
spocd het om driee te druk. 

Piet Bingle 
RAKER 

gKRUMSKAKEL Hrerdre asprrant·predrkant het 'n 

Met J c 1. tdc van Buk l'ou i~ bhts:ge haakvoet en ~peel rn d re los· 

hct 'Y IIJ<t'Hcl up Fncdcl 
gcval. Sj• pel Lcnnnc 
die van f>Y vourgttngcr 

H' ~kOULI'S 

haic a n 

<pel soos 'n driekwart. Saam md 
Poens en De Waal vorm hrcrclic drrc 
manne 'n gedugte kombinasie. 

Sterkte! 

Lion Export Ale 
VZ001124/R 

Eddie (,,Smous") 
V. d. Westhuizen 

VLEUEL 
' n Onhekende vrr Ukovs, dog >y 

verhyste rencle systap maak van hom 
'n gevaarlrke vleuel. As hy nrc werk 
kry nie, soek hy werk. 

Johan v. d. Schyff 

SENTER 
H oewcl nog onder negcntten is 

hrerclre jong spelcr reeds een van die 
staatmakers van die ecrstespan sowcl 
as van W es·T ransvaa l. Is vinnig, 
<tewig gehou en kan ook met sukoes 
pale toe skop. 

l(oos Hattingh 

SLOT 
Verlede Jaar nog onder•negentren , 

dog vroeg vanjaar was dit clurdelrk 
dat Koos nie uit die eerstc pan gehou 
>ou kon word nic. Is ve rbasend vin· 
nig vir 'n s!ot en rank hoog uit in 
die lynstane. 

Terry Roscher 
FLANK 

H ierdie fris apteker hct drt vanjaar 
ernstig gemaak met sy rugby en vor!n 
~aam met Bosman en Koos clu P looy 
'n puik clrietal losvoorspclers. Terry 
is lekkcr fiks en sy • wart kuif " 
altyd oral op die ve ld tc sicn. 

U VOLGENDE HAARSNY: 

K om n a 

POTCH. 
HAARKAPPERS 

CL angs President T eate r ) 

Kerkstraat 104 

Gedruk deur Enslins, Potchefsroom, 
en uitgegee deur die P .U . vir 
C.H .O . Studen teraad. 

Jan v. d. Schyff 

SENTER 
Jan spc I al 1>cuc rt 1957 v1r dte 

eerstespan sowcl as vir Wes·Tran s· 

vaal, clog vanJaar specl hy scker Jrc 

bcslc rugby van sy loopbaan. Be· 

halwc vir >y dodcltke verdediging 

wcct hy hoc om gate te slaan vrr 

sy vlcucls. Sy skopwerk pale toe 

rs goed. 

Willem de Waal 
VOORRY 

De Waal lyk nie JUIS soos 'n voor· 

ryman me, dog hy r< gcwclcltg stcrk 

en ken al ore fyn..:re kunsres van ~y 

pOSI>IC. Wect ho..: om uie bal van 

<y tecnstanclers af tc necm. 

D ie foto's van Schalk Hoog-

enboezcm en Koos du P looy op 

hierdie b!adsy is dcur Fotokuns 

gencem. 

l(oos du Plooy 

AGTSTEMAN 

'n Voormalrgc vleucl, dog spec! 

tans hcter as oort as agtsteman. Koos 

kan 'n agtcrlyn makltk ontwrig en 

is altyd op sy p!ek, hct>y op verde· 

dig1ng of op aanval. Ongclukkig 

Carl Grundlingh 

I,OSSKAKEL 
Hy en Johan Jacob~; bet al ver. kcic 

kere teen mekaar gcspeel en Carl hd 

nog altycl met eer uit drc stryd ge· 

tree. Daar word met verwagting uit· 

grsicn na drc botsing tussen dre twcc 

manne. Carl spec! vir Wes·Trans· 

vaal. 

Herman Venter 

J 
SLOT 

'n Veteraan•eerstespanspelcr wat al 

aan verskeie Intervar>ities declgcnecm 

bet. Dre lang, lcnige slot is ver.rl 

puik in dte lynstane, dog ook in drc 

los. pel gooi hy sy voile gcwig rn . 

Noordbrug 
Kontantwinkel 

(Eien . A . J . Botha) 

PRESIDENTSK OENE teen die 
Iaa gste pryse in P ot ch efstroom 

en aile ST UD E NTEBENODTGD-

HED E 

om nic gcredd vrr Wcs·Tran svaal tc L a ngs NOORDBRUG-Poskantoor 

spccl nic. 

W. LINDEQUE 
'N SKOENSPESIALIS VAN FAAM ! 

KERKSTRAAT 64 TELEFOON 1280 

Joubert 
Ook 'n tak binne u ber eik, in 

se Fiets- en 
Dienste 

Elektriese 

S PE S IALE PRYSE VIR STUDENTE 




