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INTERV ARSITY --- 1967! 
JA, Saterdag is dit weer die groot geveg tus-sen die Puk se leeo en die Kovsiekat, maar 

wie gaan wen is 'n ander vraag! 

Die Pukke sal vanjaar weer alles in die stryd moet werp 
om bul goeie rekord van die afgelope twee jaar te behou. Na
dat die Vrystaters vir 'n halwe dekade koning gekraai bet, bet 
die Pukke in 1965 die borjies begin verbang deur in daardie 

jaar met 9 elk gelykop te speel. 
Verlede jaar se pragsege bet 

die Puk se rugby weer in ere 
herstel. Die blikore het toe geen 
raad gehad met oom Piet Malan 
se skoptaktiek nie. Niemand het 
die Pukspan laasjaar 'n ltans 
gegun nie en tog het bulle die 
onmoontlike reggekry deur met 
8-3 te seevier. 

UITSTEKEND 
Tot sover hierdie seisoen het 

albei spanne uitstekend in hul 
onderskeie Iigas gevaar. In 
Bloemfontein loop die Universi
teit en Collegians tans kop aan 
kop. Die Pukke vaar ook van
jaar baie beter as ander jare en 
as bulle Westelikes kan klop, sal 
bulle die tweede plek in die Ne
serkompetisie inneem. 

ELF VIR VRYSTAAT 
Kovsies kan vanjaar weer spog 

met elf spelers wat reeds die 
wlttrui van die Vrystaat gedra 
bet. Na verneem word sal die 
Kovsies se span soos volg daar 
ultsien: Spelers wat reeds vir 
Vrystaat gespeel bet, word met 
'n ,V" aangedui. Steve Strydom 
(V), Danie Coetzee (V), Nioo 
Louw (V), Joggie Jansen (V), 
Louis Smit (V), Nic Boje (V en 
N-Tvl.), Gerald Fowler, Johan 
van Schalkwyk (V), Tobie Vis-
ser, Jan Brandt, Gerrit Coetzer 
(V), Stoffel Botha (V), Bennie 
~an Zyl (V), Koekoes Reinecke 
(V) en Basie Verster. 

Fotograwe stig 
• • veren•g•ng 

Die fotograwe aan die P.U. 
het nou 'n daadwerklike po
ging aangewend tot samewer
king. Verlede Donderdag, is die 
P.U.-Fotografiese Vereniging ge
stig. Die vereniging sal bopelik 
onder beskerming van die 
A.B .K .K . ·· kan funksioneer. 

Dave Theron, voorsitter van 
die vereniging, bet in 'n onder
baud gese ,Die boofdoel van 
ons vereniging is eintlik die be
vordering van fotografie in die 
algemeen, maar elke lid sal die 
voordele van massa-aankope van 
chemikallee, films en papier, die 
gebruik van 'n toegeruste don
kerkamer en die deelname aan 
fotokompetisies d.m.v. die vere
niging geniet. 

,,Nie net gevorderde fotograwe 
nie, maa.r ook beginners is hart
lilt welkom om by ons aan te 
sluit. Lesings deur professlone
le fotograwe oor verskillende as
pekte van fotografie word be
oog, sowel as lesings en prak
tlese oefening speslaal vlr be

ginners." 
Kennlsgewlngs oor die vere

nlglng se werltsaamhede en 
veranderlngs sal van tyd tot tyd 
op die kenolsgewingbord ver-

Pukke se Wes-Transvaal 
skrumskakel, Denis de Klerk, 
het sy enkel in die wedstryd 
teen die W .P. beseer en sal nie 
weer die seisoen kan speel nie. 
Danie Kock wat sy plek kom 
volstaan 
ernstig 

het, is nou 
beseer dat 

ook so 
by heel 

moontlik nie sal kan speel nie. 
Dit is 'n slag vir die Geeltruie, 
maar Jannie Schutte beboort 
hom goed van sy taak te kwyt. 

ONVOORSPELBAAR 
Na die Pukke se vertoning 

teen Pote voel 'n mens onseker 
oor hul kanse Saterdag, maar 
hulle is egtei: so onV'Oorspelbaar 
soos die weer en hulle kan 
weereens vir 'n groot verrassing 
sorg. 

Die span wat Saterdag gaan 
wen, is die span wat gaan saam
speel en nie die span wat gaan 
staatmaak op individuele pogings 
nie. Die grondslag van elke rug
byoorwinning le by die voorspe-

MNB PIET MALAN 

lers en dit is hier waar dle 
Pukke -.nog 'n paar foute sal 
moet uitstryk. Hulle moet kan 
toemaak en die bal suiwer aan 
die agterspelers kan besorg. 
Deur te klap bring 'n span niks 
In die sak nie; dit ontsenu eer
der jou skrumskakel en Iosska

kel. 
Die agterlyn van die Puk kan 

Saterdag die knoop deurhak, 
mits die losskakel die bal bale 
vlnniger Iaat loop en nle jak
kalsdraaie maak wat hom nlks 
in · die sak kan bring nle. Ver
der sal dit Saterdag van groot 
belang wees dat elke man In die 
agterlyn sal opgaan vir sy 
man, die losskakel inkluls. As 
dit ole gebeur nie sal Nlc Boje 
se skopskoen groot moellikh~ld 

veroorsaak. 

ONDERSTEUNING 
Die Pukke se oorwlnning van 

laasjaar is in 'n groot mate te 
danke aan die ondersteuning 
van die mede-Pukke op die pa
wiljoen. Hulle het so te se die 
spelers oor die doellyn gedra. 
As daar vanjaar weer so 'n 
gees op die pawiljoen beers, sal 
die Kovsies weer swaarleef. 

Die Vrystaters kan ook ole 
met geruste harte slaap nie, 
want die provinsiale spelera in 
hul span is nog nie 'n verse
kering dat bulle kleingeld van 
die Pukke gaan maak nie. 

Ten slot1e wll ek die hoop 
uitspreek dat die Pukkles almal 
soos een man agter ons spelers 
sal staan om hulle aan te moe
dig. Sterkte en voorspoed aan al 
die spelers, nie net in die rug
by nie, maar ook in al die an
der klub8! 

J.c.s. 

n-~!"-"1 

I
• Die aanbevelings van die 

kommissie van ondersoek nal 
die konstitusionele verhou-

• dinge tussen die Studenteraad i 
en die studentemassa is a!- 1 
mal een vir een met groot 
meerderhede aanvaar op 'n I 
massavergadering wat Maan-1 

dagaand plaasgevind bet. Di~· 
verslag is na die Studenteraad 
verwys, wat vanaand op 'n 
vergadering finaal oor die 
aanbevelings sal besluit. -·- -~-·-·-t..--a-p~ 

Ben de Klerk, die president van die A.S-B., afgeneem saam met 
die Minister van v .erdediging, mnr. P. W. Botha, mev. Botha en 
die rektor van die P.U., prof. H. J. J. Bingle. Die geleentheid 
was die Verwoerd-Gedenkaand wat deur die A.S.B. gereel is. 

So moet 
huldig 

ons 
• min. 

(Foto: Fotokuns) 

dr. V erwoerd 
P. W. Botha 

,Ons kan aan die nagedagtenis van dr. Verwoerd geen 
groter bulde bewys as om sy werk voort te sit, met die vaste 
'\lWI om, as die Skepper dit bes'kik, aan ons toekoms te boo 
soos 'n volk wat lewe." So bet min. P. W. Botba, minister van 
Verdediging Woensdagaand 9 Augustus voor 'n gehoor in die 
Totiussaal gese. Min Botba bet die woord gevoer by geleentheid 
van 'n Verwoerd-gedenkaand wat gereel is deur die plaaslike 
A.S.B.-komitee. 

Dr. Verwoerd het vir ons die gel e. Hy bet geleer dat ons 
gronds lag van ons toekomstaak 

KOMMUNISTE KIES S.A. 

bestemming nie is vir selfsug 
van die nasie nie. maar ter wil
le van diens: Ons wil !ewe en 
laat lewe. Pie rykdom en skoon
heid van dit wat ons wil opbou, 
le in die verskeidenheidsgedagte 
van nasies. 

VIR AANSLAG 
,Die kommuniste-leiers beskou Suid-Afrlka as een van 

die belangrikste ponte vir 'n kommunistiese aanslag." So bet 
prof. Nicholas Nyaradi van die universiteit van Bradley in die 
V.S.A. onlangs aan die P.U. gese. Hy bet as spreker opgetree 
op 'n byeenkoms, gereel deur die Sentrum vir Internasionale 
Politiek. Prof. Nyaradi was Minister van Finansies van Hon
garye net voor die oorname van die land deur die kommuniste. 

Prof. Nyaradl het gese dat 
Suid-Afrika weens sy strategiese 
belangrikheid (veral met die bui
dige toestand in die Midde-Oos
te) en omdat die V.S.A. nie ao
veel aandag aan Suld-Afrika 
gee nie, 'n geskikte gebied vir 
kommunistiese aanslag is. 

Die bestaan van 'n doeltref
fende leer is een van die beste 
middele om die moontlikheid 
van so 'n aanslag te verklein. 
As jy vrede begeer, moet jy jou 

op oorlog voorberei, het hy ge
se. 

Vol.gens prof. Nyaradi Is die 
Midde-Oostekrisis deur die 
kommunisteleiers aangewakker 
om te voorkom dat Amerika die 
sukses wat by op die stadium 
in Vietnam behaal het, sou kon 
opvolg. Egipte Is eintlik 'n 
satelliet van die Sowjet-Unie en 
Alexandria 'n belangrike basis 
vir die Russiese vloot in die 
Middellandse See, het prof. 
Nyaradi gese. 

GESKENKE 
POTTEBAKKER·Y 
JUWELE 
KOPERWARE 

AFGEKEUR 

Dr. Verwoerd het kleinlike 
provinsialisme, wat van tyd tot 
tyd kop uitsteek in Suid-Afrlka 
afgekeur, het min. Botha gese. 

By die geleentheid is 'n ge
deelte uit 'n toespraak van dr. 
Verwoerd voorgespeel. 'n Voor
drag is deur mnr. Abri le Rowe 
gelewer, en mej. Janette Lessing 
het 'n klaviervertolking gelewer. 

Pote oorrompel 
in skaak 

'n Skaakspan van die P .U. 
het verlede Woensdagaand 
skoonskip gemaak in 'n wed
stryd teen die span van P .O.K. 
Die Puk-span het met 22 punte 
teenoor 0 geseevier. 

Hierdie wedstryd was die eers
te in die Potchefstroom-liga. 
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JOUBERT 
MEUBELS 

Kerkstraat 201, Tel. 3420, 
POTCHEFSTROOM. 

Vir 
MODERNE :MEUBELS 

en alle 
HUISHOUDEUKE 

TOERUSTING 

Ons spesialiseer 
in die verskaffing van die 

Jongste 
Plaat-opnames 

Kom besigtig ons groat 
reeks. 

GROSVENOR 
MOTORS 

LOMBARDSTRAAT 47 

KERKSTRAAT 69 

TELEFOON: 4351/2/3 

GEMAGTIGDE 

-FORDHANDELAARS

ANGLIA - CORTINA 

CORSAIR - ZEPHYR 

ZODIAC - F AIRLANE en 
GALAXIE 

Asook: 

Vespa 
en 

Lambretta 
BROMPONIES 

VIR AL U APTEKERS- EN 

FOTOGRAFIESE 

BENODIGDHEDE 

BESOEK: 

APTEKERS 
J.P. VAN DER 

WA·LT 
(EDMS.) BPit 

Kerkstraat 1181 
Potchefstroom I 

TELEFOON: 3237 I 
-·-·-·-·---,_j 

GISELA 
MAIWALD 

Fotograal en 
Fotografiese 

dienste. 
TOMSTRAAT 100 
POTCH EFSTROOM 

DIE WAPAD 
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INTERV ARSITY 
Die groat dag nader nou 

vinnig. Die dag waarna menig
een met kloppende hart en on
stuitba•re verwagting uitsien. 
In tervarsi tydag. 

'n Dag wat homself laat ken 
deur heerlike uitbundigheid. 
Die dag van die student. Die 
dag w'aarin die hartklop van 
studentwees saamgevat kan 
word: kompetisie, sang, die 
gejil van die jeug en ongetem
perde vrolikheid. In die gees 
van die dag is daar iets moois 
Daar is 'n jonkheid en 'n on
geergde blyheid wat mens in 
die lewe net eenmaal ten voile 
so kan ervaar: wanneer jy 
student is. 
Daarom is dit die wens van 
Die Wapad dat elke Puk, bier
die dag mag geniet vir wat dit 

sal inhou. Mag elkeen met uit
bundige vaa-rt vaar op die 
kruin van sy lente. Maar mag 
niemand die gees van hierdie 
dag bederf of geweld aandoen 
deur onverantwoordelike op
optr~de nie. 

Hoewel uitbundig, moet 
hierdie dag oak gekenmerk 
word deur 'n kennelike ver
an twoordelikheidsbesef. Daar 
moet dus die besinning wees 
wat 'n Christen in al sy dade 
kenmerk. Hoewel uitbundig 
dus, moet daar oak beheersing 
wees. 

Mag elke Puk dan Saterdag 
in sy sport, in sy spanaan
mo~diging, in sy sang, nog 
altyd 'n sieraad bly vir ons 
universiteit se leuse. 

STEL NIE BEI~ANG 
Met die reeling van 'n H. 

F . Verwoerd-gedenkaand met 
'n kabinetsminister as spreker 
hct die plaaslike A.S B.-komi
tee aan die P.U.-studente ge
leentheid gebied om op pasli
ke wyse hulde te bring aan 
'n man wat in Suid-Afrika, en 
ook aan die P.U., vereer is as 
een van ons grootste staats
manne. Veral waar dr. Ver
woerd minder as 'n jaar gele
de op 'n skokkende wyse die 
lewe gelaat het, kan dit v~r

wag word dat die herinne
ring aan hom nog sterk is by 
aile P .U.-studente. 

Tog was die opkoms by die 
funksie geensins besonder 
groat nie; as die aard en op
set van die program in ag ge
neem word, was dit beslis te
leursteilend. 

Wat sou die rede hiervoor 
wees? Daa•r kan net een ant
woord wees: baie ( dit is 
die meerderheid) van die P.U. 
studente het· ander sake van 
grater belang beskou. Die 
sake kon moeilik anders wees 
as akademiese studie, ontspan
ning of net doodgewoon leeg
le. Aangesien aan die begin 
van die semester weinig spra
k0 van toetse is, kon die aan
dag aan die akademiese nie 
besonder dringend gewees 
het nie. 

Daar kan dus net gekonsta
teer word dat die m~erderheid 

van die P.U.-studente net een
voudig nie genoeg belangstel
ling of genoeg energie gehad 
het om die betrokke geleent
heid by te woon nie. 

Hie rdie saak is maar net 
weer 'n duidelike bewys van 
wat al dikwels gekonstateer 
is . 'n Groot aantal van die 
P.U.-studente lewe so op in 
hul eie beslommernisse en ge
nietinge dat hul nie veel steur 
aan byeenkomste en aksies 
waar lojaliteit aan die volk 
en land die beweegrede vir 
deelname is nie. Dit geld eg
ter ook vir ander terreine : be
langstelling in die studentele
we as geheel, selfs belang
stelling in sosiale aksies voor 
die Intervarsity. 

'n Groot aantal P .U.-studen
te het net belangstelling vir 
hulself, hulle w~rk en hul ant
spanning. Dinge van wyer om
vang raak huile nie. 

Baie word gedoen om die 
toestand te verhelp. Dit is eg
ter duidelik dat slegs ingry
pende middels hier enige v~r

betering kan bring. Dit bly 
egter elkeen van ons se plig 
om ons mede-studente tot 
wyer belangstelling aan te 
spoor. 

dluJenle sL,.'I/ en p,.aa.l • • • 
,Ek wonder of die Kovsies pinte melk of bottels wyn 

gebruik ?" - Puk. 
,Die Maties bet vanjaar uitgehang op die A.S.B--kongres 

in Bloemfontein." - Hoofberig, die Matie. 
,Wanneer 'n klomp studente , oppervlakkig" raak, wil 

dit nog nie se d.at daar nou nie meer sprake is van sake met 
'n ernstiger strekking nie." - Hoofartikel, die Perdeby. 

,Widespread drunkenness and vandalism must be wiped 
off the campus if Rhodes is to retain its proud reputation." 
Hoofartikel, Rhodeo. 

INSLEEP! 
W AARHEEN ALMAL 

SLEEP 
Koshuisbestellings: 6039 
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3Jn m I.ig I 
' Job 19:27 ,,Maar el{, ek weet: My Verlosser leef " 
1 Die slotwoorde van 'n gedig deur 'n Amerikaanse dogter-
1 tjie lui: 

I know that God is not dead 
I talked with Him today . . . 

Miskien naief. Maar in haar eenvoud toon sy veel meer 
begrip van die realiteit van die geloof en van die sekere naby
heid van God as die geleerde teoloe van ons tyd wat hulleself 
,christen-ateiste" noem en met hul spitsvondige redenas~es die 
Kerk van Christus verwar. In haar gediggie hoor ons nog die 
eggo van een van die Ou-Testamentiese g~lowiges se woorde. 

Die bep_!oefde en bedroefde Job jubel in ons teks ten sypte 
van sy aanvegtinge die lied van die Kerk van aile eeue: Ek 
weet, my Verlosser lee£. Met hierdie woorde gryp hy uit bo
kant sy ellende, sien hy die onsienlike, blik hy in die ewigheid. 
Met hierdie woorde bely hy 'n waarheid waarvan hy die omvang 
self nie besef nie, die waarheid wat sy flinke vriend~ nie kon 
vat nie maar wat duisende van duisende gelowiges na hom 
nog troos en sekerheid sou gee. 

By die lee graf van Christus kry hierdie woorde pas hul 
valle betekenis. Hy het waarlik opgestaan. Hy lee£ tot· in ewig

heid. 
Glo u dit? 
Se dit dan agterna: Ek weet, my Verlosser leef! 

IMiy 
' n Kragmeting tussen die Kov-

1 
Jan Salie-gees by die huis ! Daar-

s ies en die Pukke bly nog altyd d ie moreleondersteuning is me-

'n eiesoortige gebeurten is - die 
en igste Intervarsity in die w e
reid tussen twee Afrikaanse Uni
versiteite in die regte Boe re
tradisie van welwillendheid en 
ware sportmansgees. 'n G edenl<
waardige gebe u rten is dus in 
elke opsig. 

BOMENSLIJ{E 
As dill groot aantal provin-

siale spelers in die Vrystaatse 
span se geledere in gedagte ge

hou word, moet U.V. as die 
.,voorkeur"-~oan beskou word. 
Voeg da arby dat bull e 'n nee r
laag ten alle koste wil uitwis, en 
daarom gedetermineerd op die 
veld sal gaan, sal die Wes-
Tran valers met 'n b,vna bo-

disyne vir bulle wanneer hulle 
uitgeput raak, wanneer slegs die 
wi l om te wen beers. 

Ons s peel op ons tuiswerf. Dit 
is 'n morele voorsprong. Ook die 
ft> it da t ons verlede jaar ge
wen het. Laat alma! help om 
dit u it te buit! 

HANS VAN ZYL 

tJns · ~ 

1a£~ 9cJ,,9f IJJ 
SING? 

Stelling een. Sing word skaars. 

menslike poging vorendag moet I Aileen die ,.geesvang",aksies 

kom as hulle wil wen. 

GEDRYF 

voor Intervarsity bring 'n tyde
like opflikkering. Waar is 
die teetye van vroeer waar 

Ru gby bly egter 'n spanspel daar gereeld elke aand 
en individuele uitblinkers is van 
weinig nut wanneer die oppo
nente as 'n span in rat kom. 
As die Pukke die kuns gaan be
mees ter om saam te speel en 
saam te jag, gaan dit weer ver
lede jaar se storie wees. Daar 
op die Vrystaatse stadion h et 
Piet Malan se manne gewys dat 
bulle die resep van wenrugby 
kan toepas. Daar is vorentoe
gespeel en vorentoe gedryf, in 
die vaste en losspel is nie lyf 
w eggesteek nie, die man met 
hal is elke k eer geondersteun 
en gedurende die hele wedstryd 
het daardie gevreesde spook -
verslapping, die prysgee van 
konsentras ie - nooit sy kop 
gewys nie. 

LOS 
Belan griks t e van alles: die bal 

is nooit toegelaat om los rond 
te le nie. Dit is waarvoor die 
U. O.V.S.-valke die h ele t yd ge
wag het en bulle wag nou nog 
na daa rdie los bal. Saterdag 
m oet die gee! truie weer soos 
laas die bal bemeester e n hom 
b ehou en U.O.V.S. sal weer b e
sef dat ,you can't a rrive at the 
t ryline without the b a ll." 

M:et ander woorde Pukke, 
moenie die bal vir die teenstan
ders gee nie. Haak hom, spring 
vir hom, jaag hom asof joUe ja
lot>rs is oor hom! As julie dit 
doen, sal die oorwinnJng weer 
soet wees. Om met Intervarslty 
te wen is mooi, dlt Is d.ie 
hoogtepunt van die jaar. 

En aan die massa onder-
s t eun die manne met soveel vo
lume julle het. Laat staan die 

saamgesin g is? Die paar maats 
wat romanties saans die snare 
van die kitaar tokkel en treu
rige liedjies saamsing? Die ska
re studente wat singende deur 
die strate marsjeer? En die 
h artlike sa ng voor en na elke 
stud entevergadering? Die serena
des - feitlik drieweekliks? 

'n Pragtige studentetradisie is 
besig om te sterwe. 
Stelling twee Wie is die skuldi-
ge? 

Die huisvaders wat jag maak 
op vrolike troubadoers? 
Studentelciers en h1:1iskomiteelede 
wat nie inisiatief bet nie? 
Die akadamie wat te swaar 
d ruk ? 

!. I:; dit nie sommer deel van die 
' onttrekking van die gemeen

sk ap nie? Die gees van indivi
dualisme wat wars is aan aile 
groepsoptrede? Die gevolg van 
ons nugter onromantiese tyd 
wat alles kil en blase benader 
sodat die spontane verdwyn? 
I.a dit 'n geb rek aan lewensvro
likbeid? 

Stelling drie Het dit nie nood
saaklik geword dat ons die 

1 spontane weer opnuut moet or
ganiseer nie? Dat die stimule
r ing van studentesang doelbe
wus aangepak word as onder
d ee! van die reorganisasie van 
die- studentelewe nie? 

Ons moet die krag van sang 
nie onderskat nie. 

Dit k.1n meer doen aan ons 
studentelewe as lywjge verslae 
en moeisame beplanningsverga
derings. 

Wm. 
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BESLISSING van die Intervarsity volgcns 'n puntestelsel sal vanjaar op eksperimentele basis 
toegepas word. Elke sportsoort beskik oor 'n sekere hoeveelheid punte, soos hieronder 

aangetoon word. Die span wat wen oes al die punte in. In geval van gelykoptellings kry elke 
span die helfte van die punte. Slegs die eerstespan-uitslae word in aanmerking geneem by 
die puntetoekenning. Hieronder volg ~ok 'n lys met die uitslae van verlede jaar. U kan 
vanjaar se uitslae self invul en dan die puntetelling bereken. 

Uit die totaal van 200 punte word 45 aan Rugby toegeken 2e span 

25 aan Tennis, 18 aan Sokker, 14 elk aan Judo, Korfbal, Tafel- I 3 39 

tennis en Stoe'i, 6 elk aao Manshokkie en Dameshokkie en 8 O/ISA 
14 3 

elk aan Gholf, Landloop, Skaak en die Skyuhof. Dawle duP 

1966 
P.U. u .o.v.s. 

SKAAK 
i n 

TENNIS 
Mans le span 
1 5 

Mans 2e span 
3 6 

Dames le span 
4 5 

Dames 2e span 
5 4 

TAFEL TENNIS 
Mans le span 
4 8 

Mans 2e span 
3 9 

Dames le span 
6 6 

Dames 2e span 
5 4 

HOKKIE 

1967 
P.U. u.o.v.s. 

NETBAL/KOB.FBAL 
le span 
19 32 
2e span 
11 4lS 

SOKKEB 
le span 
1 2 

2e span 
1 3 

RUGBY 
le span 
8 3 

8 6 
Over de Voor 

6 8 

0/19B 
11 11 
Kom.pleks/Dorp 

Over de Voor n 

Hula Bus 

LAND LOOP 
55 19 -

CEOLOe HOU KONCRES 
Die Interuniversitere Geologiese Studentevereniging het 

gedurende Juliemaand sy 28ste jaarlikse kongres in Durban 
gehou. Die Geologiese Studentevereniging aan die P.U. bet 
vyf afgevaardigdes gestuur. 

Die kongres bet eintlik die 
vorm aangeneem van 'n stu-

dletoer c1eur Zoeloeland, waar 
verskeie besienswaardigbede be· 
aoek is. 

Geagte Redakteur, - Na aanleidiug van 'n brief van 2 
Augustus oor die C.H.O.-beginsel wil ek se dat die skrywer die 
spyker amper op sy kop geslaan het maar tog sy duim verwond 

Mans 
1 

Mans 
2 

le span 
5 

2e span 
3 

SKYNHOF 
Die skynhof sal vanjaar 'n si

v iele saak as onderwerp he, 
het mnr. Hans Malan, voorsitter 
van die Regsvereniging in 'n 
onderhoud verklaar. Hy bet gese 
dat die bofsitting Vrydagaand 
in die Frans du Toltgebou 
plaasvind. 

'n Stapwedstryd oor byna agt 
myl, vanaf Kranzkop tot by Die 
Kop, is deur die Potchefstromers 
gewen. het. 

Om C.H.O. voor te staan, im
pliseer 'n stryd, 'n Christelike 
stryd teen die hedendaagse stan
standaard lewensopvatting. Stu
dente (en ook die deursnee Suid
Afrlkaner) vind dit vir sy so
siale behoefte nie meer nodig 
om uiterlik voor te gee dat hy 
'n Christen is nie. 

NUTTELOOS 

Dit is nutteloos om te se ,.dit 
het tyd geword dat elke Puk 
hom m~et besin oor die Christe
like wetenskap" omdat elke 
Puk nie eers daartoe genee is 
om hom oor lets meer diepsin
nig te besin as oor wat hy met 
sy gra.ad gaan doen nie. 

Eerder moet bulle wa.t werklik 
nog sin bet in die bevordering 
van c.H.O. hulleself konsolldeer 
(en dit sluit lippe- C.H.O.-ers 
uit ) en die stryd teen die ver
slappende Afrikanermentalltelt 
vurlg aanknoop. Dit ls onrea.lls
tles en steriel om va.e, algemene 

PUK VERDEDIG 
~GRIEKWAS 

Geagte redakteur, - Na aan
leiding van die berig .,Eerste
span verniel Griekwas" in 'n 
vorige uitgawe, wil ek net my 
geliefde provinsie verdedig en 
die volgende juiste inligting ver

strek. 
In genoemde berig is melding 

gemaak van 'n wedstryd teen die 
subunie van Griekwaland-Wes. 
Dit skep die indruk dat dit as't 
ware die reserwe Griekwaspan is 

Die feitlike toestand is dat 
die P.U.span teen die Suidelike 
sirkel van een van Griekwaland
Wes se subunies gespeel bet 
wat uit Postmasburg, Olifants
hoek, Danielskuil en Harrispark 
bestaan bet - almal tweede 11-
gaspanne wat slegs een oud
provinsiale speler bevat bet. 

Indien ek egter fouteer wat 
my inllgting betref, hoe lyk dit 
met 'n ekstra wedstryd ·vir die 
Franse teen die P.U.? Die Fran
sa · het mos maar gesukkel teen 

Griekwas. 
JOHANN FOURIE 

beskuldigings teen die verslap
ping op ~ werp. 

FRANCOIS VENTER 
(Brief verkort - Red.) 

A.F .5.-student 
wei be-invloed 
Geagte Redakteur, - Die ma

nier waarop mej. Coetzee die 
beweerde indoktrinasie van 
A.F.S.-studente in Amerika as 
onsin verwerp (Die Wapad van 
9 Augustus), laat my skepties 
teenoor die hele saak staan. 

Wat bedoel mej. Coetzee as sy 
se dat die Afrikaners van siens
wyse moet verander? ,.Ons bet 
'n groter skok as die Sestigers 
nodig om ons uit die groef te 
bring." Ret ons hier nie 'n ti
piese voorbeeld van 'n geindok
trineerde gewese A.F.S.-student 
nie? 

Ag nee, mej. Coetzee - pro
beer volgende keer om dit nie 
so ooglopend te maak dat u 
denkwyse wei verander het nie. 

D . J. THERON 
(Brief effens verkort -Red.) 

Met komplimente van 

AJAX 

Dames le span 
0 8 

Damt!s 2e span 
0 6 

GHOLF 
lc span 
9 3 

2e span 

JUDO 
le span 
45 15 

2il span 
30 10 

STOEI 
5 5 

* * * 

(Edms.) Bpk. 
BOEKE -

SKRYFBEHOEFTES 

Parra Bornmann, Hoofdirlgent 
van dioe Puk. 

PARADISE 
RESTAURANT 

Die kafee op Die Bult • 

die kafee waar studente hul 

koeldrcmkie driDk. 

(Foto: Fotokuns) 

EN SNOEnll SPEEL I 

BESTEWNGS VAN DAMESKOSHUISE WELKOM. 

Tomstraat 86 Tel. 5474 

Dr. Matthews, senior lektor in 
Geologie aan die Natalse Unl
versiteit, bet die kongres op 'n 
bale bekwame wyse selei. 

na aksie .. 
satisfaksie 

vol- ja smaakvol 
VIIIYAAftOUo IN IUIO·AFRIKA VIR P114NIO TOIACCO COfti'ORATION OF NIW YOII"'Wfta 



DIE WAPAD 

Alabama -aanbieding getuig 
van groot inisiatief 

DIE Alabama--aanbieding van Saterdagaand kan bestempel word as een van die mees 
geslaagde vennaaldikheidsaande in die af gelope aantal jare op die P·U. 

Van die byna vreemd-planeetagtige beeldortikon- elekro
litografiese programnitrniler tot die aa.nbieding van die ver
boog program bet a.lles deurgaans getuig van gesonde studen
teinisiatief. 

Die koorsang was seker van 
die beste wat nog In die To
Uussaal ult studentegeledere ge
hoor is. Behalwe die spontane 
jonkheid was daar deurentyd 
ook 'n halt-verweg belmwee 
wat moo! tlperend is van stu
dentwees. Dlt Is duldellk dat 
die koorlede streng gekeur is 

wat stemkwaliteit betref, en die 
resultaat? 'n Puik afgerigte 

POTCH. 
INRYTEATER 

WOENS. 18, DON. 17 om 7 nm. 
VRY. 18, SAT. 19 om I nm. 

THE SPARTAN 
GLADIATORS 

TONY RUSSEL 

VRY. 11, SAT. 19 om 1.45 nm. 

THE SPY IN LACE 
PANTIES 
DORIS DAY 

ROD TAYLOR 

MAAN. 21, DINS. 22 om 7.00 nm. 
VRY. 25, SAT. 26 om 8.45 nm. 

BOY, DID I GET A 
WRONG NUMBER 

BOB HOPE 
ELKE SOMMER 

GRAND 
TEATER 

WOENS. en DON. 11 en 17: 

COPLAN FX STRIKES 
AGAIN 

RICHARD WYLER 
JANY CLAIR 

VRY. en SAT. 18 en 19: 

SOUTHWEST TO 
SONORA 

MARLON BRANDO 
ANJ ANETTE COMER 

MAAN. en DINS. 21 en 21: 

VIVA MARIA 
BRIGETTE BARDOT 
JEANNE MOREAU 

(Persone 4 tot 16 nie toegelaat nie). 
WOENS. en DON. 23 en 24: 

koor wat nle maar net weer 
nog 'n toer gaan onderneem bet 
nle. 

TALENT 

Die sprankelhumor van Nesco 
du Toft het afgewyk van die 
platvloerse wat die publiek ge
woonlik van hedendaagse stu
dentegroepe ontvang. Hierdie 
byna gesofistikeerde humor is 
op onoortreflike wyse aange
bied deur Abri le Roux en Jo
han Kruger. Waar Abri le Roux 
reeds 'n bekende is bet J ohan 
Kruger ook nou geleentbeid ge-

had om verbloemde talent te 
toon. Dit het aangename verras
sing ingehou. 

OORSPRONKLIK 
Die Alabama-sukses is hoof

saaklik te danke aan die pro-
gramleier, Johan van Rens-
burg, wat met 'n onbe-
perkte bron van oorspronk
likheid vorendag gekom bet. 
Mens kan net hoop dat Ala
bama van hlerdie bekwame Iei
ding vir nog 'n jaar of wat ge
bruik sal kan maak. 

Die P .U. kan met reg trots 
wees op die Alabaroatoergroep 
van 1967, wat In bulle program
aanbiedinge voorwaar fyngekeur
dt> arobassadeurs was vir die 
Universiteit. C . .TS. 

SMOKEY 
FESS PARKER 

DIAN A HYLAND 

'n Toneel nit Thalia se opvoering van Saterdagaand 11.16. 
(Foto: Fotokuns) 

VIR MODERNE VERLOOFRINGE: 
SKAAKSPAN 

N'E.ERLAE 

WOENSDAG 16 AUGUSTUS 1967 

Die Afrikaanse literatuur het 
i•1 die jare sestig met sy krisis 
en stryd uitermate aktueel ge
word. Uitsprake en (voor-) ocr
dele het gevolg. Raak waardebe
palings en sotlike meniogs is 
uitgespreek. Literator en kwasi
literator, predikant en boosdoe
ner, selfs ,.oom Bossie van die 
Bosveld" bet Iustig meegedoen. 

Daarmee vlnd ek nie fout nle. 
Elkeen wat lees bet seker die 
reg om te gesels . . . al is dit 
kaf. Ongelukkig het die situa
sie nou ontstaan: 'n groot gros 
bet kletsers geword, buite en 
rondom die kunswerk! Die enig
ste uitweg is om rustig voort 
te gaan, te glimlag, en vakman 
te bly. 

STERILITEIT 
Die vertrekpunt tot die gees

telike steriliteit by die roeerder
heid is onbegrip en bevoor
deeldheid. Hieroor is al genoeg 
gese. 'n Belangrike vraag bly: 
i3 aile groot kuns eenvoudig? 
En daarom verstaanbaar? Mens 
wil oombliklik se nee! Maar wat 
van King Lear, Oorlog en Vrede, 
selfs Dias, Journaal van Jorik, 
Bart Nel, die Boek Job? Geen
een onwaardige verteenwoordi
gers van 'n volk se geestesbesit 
nie. 

Het aile ware kuns 'n sekere 
nederigheid, 'n eenvoud, 'n deur
straalde sonderlinge ontroerlng? 
En ons jonger skryw~rs te tan
de - die Sestigers? (Ek verp·es 
diegene wat minagtend praat 
van die Sestigerkuns! Wie is 

bulle? Is dlt mense wat sestlg 
jaar oud Is, of is dit die de
putante van SestlJr? M.a.w. Van 
Wyk 'Loqw, Opperman, Elizabeth 
Eybers e.a.) 

LEROUX 
Kom ons noem eerder die na

me: Ettienne Leroux en Andre 
P. Brink by uitstek twee belang
rike eksponente van die vernu-

iill_ll_r.-.n_D_I_I. 

wing in die prosa. Hulle sorg 
vir die ommekeer in die verhaal
struktuur, bring die mite in, ens. 
ens. Is bulle kuns vry te spreek 
van 'n sekere anargie, 'n Jiterere 
snobisme? 

Elke kunstenaar het immers 
die privelege vir wie om te 
skep. Maar . . . is die ,weten
skaplike handboek," die topswaar 
siroboliek, die ure se worsteling 
met Ensiklopediee, die lees van 
sielkundige werke, se maar Jung 
se uitsprake, die lees van mito
Jogiese handboeke - Grieke en 
verskriklike gode, o ja interes
sant, leersaam maar . . . ? 

EIESINNIGHEID 
Wanneer die kuns in dlens 

van homself gestel word, gaan 
dit bloot Qm die intellektuele 
eiesinnigheid, die persoonlike 
ekstase van die kunstenaar? En 
dit net vir die klein groeple 
eensame literere diepseeduikers 
is? 

STOUTIGHEID 
Ek vra hierdie vrae in alle 

erns - sonder bedekte skimpe 
of aanvalle. Want behalwe vir 
sekere verblydende tendense in 
ons romankuns is daar heelwat 
stoutigheid, 'n sekere neiging 
tot selfbediening, terug na die 
,ek"', terug na die kinderskoene. 

Dit wU tog vir my voorkom 
asof die stryd van ons da.e vrug
te sal afwerp, danksy volgehoue 
objektwiwlteit en rustigheld 
deur 'n klein gToepie erkende 
vakmanne. Ek Is seker die jare 
Sewentig gaan die emansipasie 
bring - die groot universele 
kuns. Wat egter finaal is, is die 
~!ll1tslng van ons kuns in twee 
groepe: 'n volkskuns en elite
Irons. Dit bet flnaal beslag ge
kry, reeds dertig jaar te vore 
--die ,.Sestlgers" bet dlt net be
wiger bevestlg. 

P.H.R. 

THALIA rONTPOP MET 
SATERDAC 17-16 

Thalia het verlede Donderdagaand verras met hul opvoe
ring van F.L. Carry se moorddrama ,Saterdagaand 11.16" ver
taal deur L. Pienaar. In teestelling met vorige jare het die 
stuk professioneel aangedoen. Miskien omdat Bet Botha ver
antwoordelik was vir die regie? 

WIL TWEE 
WREEK 

TRANSVALIA 
,Die p.u.-skaakspan wil die jaar twee nederlae teen die 

Kovsies wreek: die op die afgelope A.S.B.-kunsfees en verlede 
jaar se Intervarsity." So het mnr. Mac van der Merwe, ka.ptein 
van hierdie klub, in 'n Intervarsity-boodskap gese. 

In die hoofrolle het opgetree 
Riana Coetzee, Gerhard Groene
wald, Hans Strydom en Saskia 
Kempff. Slegs Hans Strydom se 

spel was effens oordrewe, by bet 

te bewus gespeel. In die klelner 

rolle het Lenie de Klerk bein

druk asook Folkert van Graan 

het bomself uitgewys as geen 

maklike ,.hoofkonstabel" nie! 

JUWELIERS 

STADSENTRUM, 
POTCHEFSTROOM. 

Ry • 1n clie WAPAD 
met 'n TRAPFIETS 

'n MOTORFIETS ,_ 

PARK FIETSWINKEL 
Van Riebeeckstroat 11 en Kerkstraat 77. 

SUZUKI'S HONDA'S B.M.W. 
Onderdele - Herstelwerk 

Mnr. van der Merwe bet ver
der gese: ,.De P.U. beskik van
jaar oor twee bale goeie skaak
spanne wat al spanne soos die 
van Pretoria-buiterouurs, Rus
tenburg en P.O.K oorroropel 

het. 
Op die A.S.B.-kunsfees het die 

Kovsies gewen - min weet bul
le hoe gelukkig bulle was. Laat 
bulle gewaarsku wees vir In
tesvarsity.'' 

INTERESSANT 

ln alle opsigte was dit 'n in

teressante drama: Die dlaloog 

was knap vol onverwagte wen

ding, daar was genoeg pittige 

humor, selfs die spanning is 

tergend volgebou tot die onver

wagse, amper ironiese ontkno

pin,g. Boeiend was ook die bot-

sen de persoonllkhede, elkeen 

met sY eie lewensbeskouing. Ek 

weet hierdie drama wll nie op 

meer as een vlak spreek nle, 

tog het juis dit die belangstel

ling volgehou. 

Kortom dan: Thalia bet van

jaar ontpop as 'n waardige to
neelgeselskap en bet gesorg vir 

ontspanning van hoogstaande ge·· 

halte. 

P.H.R. 
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l(apteins gee hul 

STOEIERS WIL 
HUL WREEK 

Vanjaar gaan ons ons op die 
Kovsies wreek wat verlede jaar 
daarin geslaag het om die stoei 
gelykop te laat eindig. 

Op die onlangse S .A .U.-toernooi 
het ons bo die Kovsies op die 
punteleer geeindig. Van ons tien 
stoeiers het slegs een nie onder 
die eerste drie gecindig nie, en 
dit was omdat hy weens 'n be
sering nie kon verder stoei nie. 
Ons het twee S.A.U.-karnpioene 
in ons midde, naamlik Johnny 
Joubert en Jan Preller. Pukke 
wat Wes-Transvaal verteenwoor
dig, is Johan Boshoff, Johnny 
Joubert, Gert Eh lers, Jan Pre
torius en Jan Preller. 

Pukke, kom ondersteun ons 
Vrydagaand en die Kovsies moet 
by voorbaat die knie buig! 

* * * 
ONTHOU VRYDAGAAND OM 
7.00 nm. IN DIE HOOFGEBOU
SAAL - DIE GROOT GROOT 

STOEI! 
LEON WOLMARANS 

Kaptein Stoeiklub 

Pukke sal gholf 
nie verloor 

Hier kan al wat Puk is kom 
moed skep as hy bietjie angs
vallig mag wees oor d ie ander 
uitslae, want gho!f is die een 
sportsoort waarin die P.U. NIE 

kan verloor nie. 
Selfs al word in ag geneem 

dat gholf die spel is wat in die 
sportwereld verantwoordelik is 
vir die meeste verrassings en 
onverwagte goeie en swak ver
tonings van swak en goeie spe
lers, is dit no gtans onmoontlik 
om hierdie punte aan die Kov
sies af te staan . Die Pukke is 
net eenvoudig te goed om moont

lil• geklop te word. 
Gholf is miskien die aspoes

tertjie onder die Puk se sport
soorte, maar baie beslis die een 
wat Intervarsity in die P uk se 

guns gaan beslis. 

REG .MILLER 
'UoT'Itt::atn ('!.hnlfklnb 

SPOGSOKKER 
BELOOF 

Bcserings wat die sokkcrspan 
so bietjie kortwiek nou dat In
tervarsity aangebreek het, het 
die kan.se op 'n stewige oar
winni ng vir die P ukke so er
fens ver-minder, maar- dat al 
die Puk-ondersteuners sommer 
spogsok ker gaan sien , is nie a l
t emit nie! 'n Span wat met so 
'n goeie gees soos ons op die 
veld gaan, kan nie juis anders 
as om goed te vertoon n ie. 

AWIE WRIGHT 
Kaptein Sokkerklub 

Korlbal 
Kovsies 

sal 
wys 

Namens die P .U.-korfbalklub 
wens ek die Kovsie-korfbal
speelsters 'n aangename wed
stryd toe. AI is dit vir julie 
'n minder bekende sport, geniet 

dit! 
Aan die P.U.-speelsters 

speel lekker en laat ons bulle 
wys! JANETTE WISSING 

Kapteine Korfbalklub 

Dames sal horde 
hokkie speel 

.,Welkom aan die K&vsie-hok
kiedames in Pukkieland. Ons 
sien a! reeds lanka! uit na julie 
karns en ons hoop dat die wed
stryde hard en lekker gaan wees. 
Oar die uitslag sal ons later
gesels!" 

Kom Pukke - kom ons wys 
bulle hoe ons Pukke kan veg! 
Kom ons gaan vir die ding! 

DALEEN SNYMAN 
Kapteine Dameshokkieklub 

Judospan beloof . 
verrass1ng 

Die P.U. judospan gaan vir 'n 
groot verrassing sorg . AI die 
kerels is fiks en vol moed. Hul
le het verlede jaar vir U.O.V.S. 
'n goeie pak gegee en daar is 
geen r ede waarom dit nie her
baa! kan word nie . 

Op papier lyk die span h eel 
gedug. Simon Botha e n Len 
Goodchild het op die afgelope 
S.A.U. kampioenskappe Protea
kleure verwerf e n !g. het die 
swaargew ig-afdeling gebuit. 
Soapy Williams en Bertie Pre
torius , wat ook daar was, het 
baie goed vertoon. 

AI wat nog kort skiet is baie 
toeskouer s om die manne aan 
te por. Die geveg vind op 18 

Augus tus om 2.30 nm. in d ie 
Hoofgebousaal plaas. 

LEN GOODCHILD 
Kaptein Judoklub 

Tennis s,al sorg . . . 
VII oorw1nn1ng 

As daar een Intervarsity is wat 
die P.U.-tennisspelers met groat 
geesdrif aanpak, dan is dit stel
lig die van 1967. Dit is die eers
te keer dat die P .U.-tennisspan 
in sy valle sterkte sal optree . 
Daarom word daar vee! van die 
kragmeting verwag. Die span 
van U.O.V.S. het nie veel ver
ander nie, terwyl die P.U. oor 'n 
vee! meer afgeronde en selfver
sekerde span beskik as verlede 
jaar. 

Drie P .U.-s pelers verteenwoor
dig vanjaar Wes-Transvaal, ter
wyl drie ander ook reeds vir 
Wes-Transvaal gespeel het.. 
Daarby beskik die Pukke van
jaar oor die mansenkel-· sowel as 
die mansdubbelskampioene van 
Wes-Transvaal. Die U .O.V.S .
tennisspelers kan verseker wees 
dat die Pukke hulle inwag en 
dat hulle 'n opdraende stryd 
gaan voer. 

Ons vertrou dat ons 25 waarde
volle punte vir die Pukke gaan 
insamel en dat ons daarmee die 
weg sal baan vir ·•n 
tervarsity-oorwinning 
kieland. 

groat In
vir Puk-

p, P . J. SMITH 
Kaotetn Tennisklub 

5 

odsli.appe: 
Landlopers goed 

voorbereid 
Die P.U.-landloopspan is die 

bes te voorberei in jare en ge
reed vir die kragmeting teen 
die Kovsies. Die span bet nie 
slegs tweede gekom op die on
langse S .A.U.-kampioenskappe 
n ie, maa r sluit ook die S.A.U.
lca.mpioen in en het drie le.de 
in die S .A.U. span gehad. 

Kovs ies se landloopkrag is nie 
vir ons heeltemal onbekend nie 
maar ons is gereed vir hulle. 
Ons hoop Kovsies geniet die by
eenkoms en mag die beste span 
wen. Ons glo dit is die P.U.
s pan. Aan die Pukke wil ons 
net se: neem die Iandloo.(> as 
voorbeeld en sorg vir die on
dersteuning en die Intervarsity 
is ons s'n. 

Ons wil a! die Pukke uitnooi 
om ons landloop te ondersteun 
- by die Oude Molen-terrein op 
Vrydagmiddag om 4.00 nm. 
Elke span het dit nodig om sy 
beste t e kan gee. 

GEORGE MULDNER, 
Kaptein - Landloop. 

r-w-·-·-·-- ·---. Rekord-getal I 
rugbyspanne 

Aan alle deelnemende sport
klubs wens ek sterkte toe, en 
ek hoop dat daar gesonde mede
dinging op egte studente wyse 
sal plaasvlnd. 

Die P.U. rugbyklub, wat 'n 
rekord--aantal spanne In die 
veld stoot, nool al sy ondersteu
ners e n mede-Pukke om reeds 
so vroeg as 8.30 by die P.U.
bane en die middag op Olenprak 
te kom kyk na egte studenterug
by. 

Kom Kovsies, maak julie tuis 
by ons en wees verseker dat 
ons rugby-manne gereed is vir 
die groot stryd. Kom Pukke, 
wys die Kovsies hoe hard die 
Wes-Transvaalse aarde kan 
wees, sodat bulle sommer "Toeg
vroeg Saterdag al terug Vrystaat 
toe verlang. 

WTI..LEM SCOTT, 
Kaptein Rugbyklub 

Ping-pong 
verdwerg 

stryd 
a lies 

.. Ja-nee, dis weer sulke tyd! 
Die oorlog in Vietnam, die ras
seonluste in Amerika, die bur
geroorlog in China, die Franse 
toerspan in ons midde, die so
sio-ekonomiese toestand van die 
Bantoe adolossente in Agter
Okacheng en die nypepde tekort 
aan gepekeldE' varkvleis in Pale
stina: alles word verdwerg deur 
een a ll es-oorheersende gebeur
t enis: die stryd tussen P.U. en 
U.O.V.S. oar 'n groen gebied 
wat 'n oppervlakte van 45vk. 
voet beslaan, 2' 6" bokant die 
Totiussaal se gladde vloer gelee 
is, en waa rvan die territoriale 
gren se deur wit strepe aangedui 
word. 

Dis reg Kovsies, ons pr-aat 
van die pingpongstryd! Laat ons 

julie maar waarsku: die Pukke 
is ongemaklike knape as dit by 
tafeltennis kom! Die P.U.-eerste 
manspan het reeds die Wes
Transvaalse liga gewen waarin 
hulle gespeel het deur hulle 
sterkste tee nstanders met 10- 0 
kaf te draf. 

Ons wil net vir die Pukke vra 
om te kom kyk wat ons met die 
Kovsies gaan maa k Vrydag-aand. 
Kovs, julle is baie welkom om 
te kom probeer, maar ons kry 
julle jammer, jammer, jammer, 
jammer ... ! 

PIETER VAN DER WALT 
Kaptein Tafeltennisklub. 

Kovsies sal nie 
wen in hokkie 

In die laaste minute van die 
S.A.U.-toernooi het die Kovsies 
daarin geslaag om ons met een 
doe! te klop. 

Die manshokkiespan van die 
Puk is vanjaar heelwat sterker 
as verlede jaar en het in die 
liga oak beter gevaar as vroeer. 
As die Pukke ons Saterdag enig
sins gaan ondersteun, sal die 
Kovsies noodgedwonge die knie 
moet buig voor ons. Hierdie 
jaar het Pieter Mulder daarin 
geslaag om die Wes-Transvaalse 
span te haal en George Simpson 
die linkerskakel het die span 

van die Noordelike Universlteite 
gehaal. PIETER MULDER 

Kaotein Manshokkieklub 
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WILLEM SCOTT 
Kaptein - AgtstemaD 

JAAP DE LA POB'l'B 
FlaDk 

JONA VILJOEN 
Voorry 

DEON MALAN 
Baker 

TINY VAN ECK 
Voorry 

Die Wapad word geclrok deor 
Enslinll, Potchefstroom. Uitge
wen: Die Studenteraad P.U. vir 
b.u.o. 

DIE WAPAD 

So lyk die EERSTE SPAN 

KOPPIES LE BOUX 
Heelagt;er 

JAN SCHUTTE 
Skrumskakel 

CHRISTO HOLTZHAUSEN 
Loaskakel 

DRIES DU PLOOY 
SeDter 

mEBT .JOUBERT 
Vleuel 

THYS BEDELINGHUYS 
Senter 

GEBBIT BOTHA 
Vleuel 

, Vleispasteitjies met 

sous1 assebliel . 

tamatie-
II 

• • 

te kry by u kafeteria 

WOENSDAG 16 AUGUSTUS 1967 

PIET BRAND 
0/Kaptein - Slot 

COEBT VAN DEB MEBWE 
Slot 

Onoorwonne 
Die 0.19 A-span bet Saterdag 

weereens getoon dat bulle moel
lik In die Intervarsity geklop 
gaan word toe bulle die 0 .20 
A-span van Sasolburg met 2~ 
verslaan bet. 

Die eerste punte Is &angete
ken deur Riaan de Beer wat 
in die hoek oor Is na 'n voile 
agterlynbeweging. Chris Swane
poel bet net daarna reg deur 
gebreek en langs die pale oor
geduik. Die drie is deur Her
man Kleynhans vervyf en die 
telling was 8-0. 

'n Rukkie later bet Kleyn
bans soos 'n wafferse H.O. de 
Villiers van sy eie doellyn be
gin bardloop en feitlik die bele 
span geflous voordat by aan Ba
rend Venter gegee bet om te 
gaan druk. Johann Swanepoel 
bet vervyf. In die tweede helf
te bet die Pukke weer verwoed 
aangeval en Isak van Rensburg 
bet 'n los bal skitterend opge
raap en gaan druk. Kleynhans 
bet weer vervyf en die telling 
was 18-0. 

Johann Swanepoel bet nog 'n 
agterlynbeweging afgerond met 
'n mooi drie nadat by losdeur 
gebreek bet. Pie wedstryd was 
egter nog nie oor nie en Jan
nit- Barnard bet met 'n paar jak
kalsdraaie die grypende hande 
van sy teenstanders ontwyk en 
onder die pale' gaan druk. Kleyn
hans bet vervyf en die e!ndtel
ling op 26-D te staan gebring. 

DIE POTE MAAK AMPER 
WEER SO 

In 'n vriendskaplike rugbywedstryd bet die Universiteit 
en die Onderwyskollege verlede Saterdag gelykop gespeel met 
nege punte elk. 

Dit was 'n lustelose, saai wed

stryd en van mooi bewegings 
was daar geen sprake nie. 
Vroeg in die eerste belfte bet 
die Puk se skrumskakel, Panie 
Kock, 'n skouerbesering opge
doen en by moes die veld ver
laat. Sy plek Is toe deur Jan
ole Schutte ingeneem. 

Die Pukke se voorspelers bet 
beide die skrums en die lynstane 

P.O.K. se punte het bestaan 
uit drie onvervyfde driee wat 
gedruk is deur Louw Geyser, 
Sakkie van der Merwe en Geor
ge Williams. 

TWEEDESPAN 
Die Puk se tweede span bet 

Weermag se eerstespan verlede 
Saterdag met 1~11 geklop. Dus 
bet die twoodspan vermag wat 
die eerstespan nie 'n week terug 

oorbeers. Daar word egter nog kon regkry nie. 
nie in die lynstane toegemaak 
nadat die besit van die bal ver
kry is nie en sodoende bet die 
skakelpaar swaar geleef. 

GEVAABLm 
Die agterlyn het nie op voi

le vaart beweeg wanneer bulle 
die bal gekry het nie en gevolg
lik het hulle geen deurdringings
vermoe getoon nie. Pate se ag
teerlyn bet deurgaans gevaarlik 
gelyk. 

Tbeuns Kruger ('n drie), Piet 
Brandt ('n drie) en Dries du 
Plooy ('n strafskop), bet die 
Pukke se punte aangeteken. 

Met rustyd was die Pukke 
1~3 voor, maar daarna bet 'n 
verslapping in hulle spel inge
tree, hoewel bulle nog oortui
gend gewen het. 

SAMESPE'L 
Die Pukke se voorspelers het 

deurgaans goed vertoon, m.aar 
die agterspelers het nie getoon 
dat hulle die vermoe het om ga
te in bulle teenstanders se verde
diging te slaan nie. Mooi same
spel het tot dusver die tweede
span in al sy wedstryde gedu
rende hierdie seisoen geken
merk. 

r------------------~1.1-CI_Q_O_CI_G_~· 

(El>MS.) BPK. 

Tomstraat 92 Telefoon 5032 

POTCHEFSTROOM 

I - Ons hou alles aan wat dames benodig -

Van ditjies en datjies 

en rokkies en frokkies, 

tot jassies en sokkies. 




