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INTERV ARSITY IS HIER ! • 

lntervarsity is weer eens op die Iippe van een en almal in 
die studentegeledere van die P.TJ. en U.O.V.S. Soos elke jaar 
as dit sulke tyd raak, woel almal met net een gedagte in bul 
koppe - ,Intervarsity is bier". Nog elke jaar is daar voor
spellings gemaak oor wie die wenspan gaan wees. Niemand 
waag dit egter om sommer om sonder meer 'n voorspelling te 
maak Die. 

Dit sou dan ook inderdaad 
moeilik wees om te se wie dle 
beste kans staan om te wen. Die 
Kovsies reken bulle bet vee! ge
leer met hul toer die afgelope 
somervakansie. Maar dan is daar 
die moo! prestasies van die 
Pukke die pas afgelope vakansie 
In Natal. 

KOVSIES 

· Vanjaar word die stryd in die 
Kovsies se tuiste aangeknoop. 
Dlt gee aan bulle 'n klein more
le voorsprong wat bulle sekerlik 
ook na die beste van hul vermoe 
sal uitbuit. Maar teen Western 
Reefs bet die manne van die 
P.U. weereens bewys dat as 
bulle saamstaan bulle nie mak
lik geklop kan word nie. Pan 
het die pas afgelope Karnaval 
ook verseker dat die Puklle in 
gees nie maklik gebreek sal 
word nie en die manne op die 
veld kan die beste ondersteu
ning van die pawiljoen verwag. 

is nie, terwyl elke man ook na 
gees goed vir die wedstryd voor
bereid sal moet wees. Enlge ver
slapping na moontllke terugslag 
kan fataal wees. 

Intervars ity beteken egter nie 
dat daar net rugby gespeel gaan 
word nie. So sal daar vanjaa,r 
vir die eerste keer ook op die 
gebied van gimnastiek met die 
Kovsies meegeding word. Die 
ander sportsoorte sal weer eens 
hul deel tot die groot geleent
heid bydra. 

PUNTEBASIS 

Daar sal weer eens soos verleWl 
jaar op 'n puntebas}s gewerk 
word. Elke span sal da.n ook 
die geleentheid kry om op sy 
ele besondere gebied 'n posltle
we bydra.e tot die geheel van 
sy Universltelt se punte te le
wer. 

Met die ondersteuning van 'n 
Ieder en 'n elk beloof dit dan 
ook om vanjaar die grootste In

tervarsity van bale jare te wees. 

P .W.C. 

Reelings vir 
Bloemfontein 

DJe trein met; Pukke wa.t 
Intervarslty toe gaan, kom 
Saterdagoggend om twintlg 
oor sewe qp Bloemfontein aa.n. 
Soos in die verlede ls reiillngs 
getref dat busse daar sal wag 
vir die vervoer na U.O.V.S. se 
kampus. 

Op dle ka.m.pus sal slegs die 
deelnemrs ontbyt In dle kos
hulse nuttlg. Dleselfde geld 
ook vir mlddagete. Na die 
hootwedstryd, wat op die Vry
staatstadlon plaasvlnd, sal 
aandete by Pelllespark ge
nuttlg word. 'n Interessante 
program Is vir die res van 
dle aand gereiil. Die trein 
vertrek weer vanaf 

1 
Bloem

fontein-stasie om vyf oor elf 
Saterdagaand. 

BOEKIE 
'n Boekie met die volledlge 

program asook dle verskillen
Wl spanne, sal weer soos ver
lede jaar beskikbaar wees. 

Pukke moet daarop let da.t 
hulle of kieurba.adjles moet 
aanhe of bulle studente-lden
tiflkasiekaart moet toon as 
hulle teen studentepryse na 
die wedstryWl op dle Vrystaat
stadlon wU gaan kyk. 

Die Kovsies spog weer eens met 
groot name soos Steve Strydom, 
Danie Coetzee, Stoffel Botha, 
Koekoes Reinecke, Joggle Jan
sen, Gerrit Coetzer, ens. Dat 
hlerdie manne goed is sal nie
mand betwis nie. Of bulle egter 
sal kan kers vashou by die man
ne van die P.U. is 'n ander 
vraag. Onder die Ieiding van 
oom Piet Malan kan daar weer
eens talle sl!m streke van die 
Pukke verwag word. 

Pukke ontspan 1n Magal iesberge 

KNIE BUIG 

Verlede jaar moes die Pukke 
die knie buig nadat bulle die 
vorige jaar as oorwinnaars uit 
die stryd getree bet. Daar kan 
'n taai stryd verwag word en 
die fiksste span gaan beslis 'n 
groot voordeel he. Samespel is 
ook 'n verdere deel ·van die 

.'n Handjie vol Pukke het die 
naweek van 19 April by hul 
voorgeslagte in die Magalies
berge besoek. Ewe b eskaafd en 
netjies gekleed het die Pukke 
met die trein tot op Krugers
dorp gereis w~ar 'n oud-Puk, 
Chris van der Walt, bulle ont
moet het. 

JJERGKLIM 
Die Pukke se die bergklim was 

wonderlik en die padkos was 
net so lekker. Na die dag se 
uitstappie bet bulle 'n heerlike 
braaivleis bygewoon. Sondag bet 
hulle die Sterkfonteingrotte be
soek en daarna hul terugtog na 
Potchefstroorn aanvaar. 

SKUD BLOEMFONTEIN 
SE FONDAMENTE: 
S.R.-VOORSITTER 

'n Intervarsitie is 'n inter-universiteitskragmeting. Ons 
almal voel opgewonde bloot by die noem va~ die woord 
Intervaristy, maar bet ons ons al self afgevra waarom dit so 
'n groot dag is? 

Die belangrlkste van Intervar
sitie is vir my eersterts dat ons 
in aanraking ko mmet studente 
van 'n ander kampus, maar dat 
ons terselfdertyd nog hegter 
bymekaar staan as Pukke in 
die handhawing van lojaliteit 
aan ons Alma Mater. Ons be
weeg dus wyer ult, terwyl ons 
terselfdertyd nouer saamtrek 
(Skynbaar 'n rare teenscelling, 
maar tog waar). 

KRAGMETING 
In die tweede plek is Inter

vartie 'n kragmetlng, en moenie 
die fout maak om te dink dat 
slegs die twee eerste rugbyspan
ne kompeteer nie; o nee, dit is 

twee ganse studentegemeenskap
pe wat teenoor mekaar staan. 
Elke student stry op 'n beson
dere manier vir sy Alma Mater 
en as ons Saterdagaand weer 
Bloemfontein verlaat sal hierdie 
stryd weer vir nuwe en hegter 
vriendskapsbande gesorg bet. 

Pukke, laat ons die sti}'Id aan
knoop op die sportvelde, op die 
pawiljoen en sommer orals waar 
ons beweeg en laat ons ons soos 
Pukke gedra, sodat daar werklik 
gese kan word: Die Puk bet 
met eer uit die stryd getree. 

SKUD FONDAMENTE 
Ons het met Karnaval die hele 

Potchefstroom rooi geverf, Iaat 

GESKINKE 
,OTTE8AKKEJW 
JUWELE 

ons nou ook op die regte manter 
Bloemfontein in sy fondamente 
gaan skud. 

WILLIE COETZEE 
Studenteraadsvoorsitter 

S.A. student kry 
pluimpie van 
Amerikaner 

Die Suid-Afrikaanse student Is 
enige tyd net so goed as die in 
die voorste universitelte oorsee. 
Die verklarlng is vandeesweek 
gedoen deur Dr. George Delpler
re, professor in Bio-chemie aan 
die Yale Universiteit, In die 
Verenigde State. 

CAMBRIDGE 
Hy het hom nou In Suid-Afrlka 

kom vestig. Na aanleidlng van 
sy ondervinding5 by universitelte 
bv. Yale en Cambridge se by dat 
alhoewel bulle die bestes van die 
twee Iande bet, dink by nie dat 
die studente enigsins beter Is as 
die in Suid-Afrika nie. 

Dr. Delpierre bet ook gese dat 
dit nie saak maak waar die 
student studeer nie maar dat die 
belangrlkste sy verm.oe om te 
leer is, en om homself te onder
rig. 



2 

GROSVENOR 
MOTORS 

Lombardat. 47. l:erbt. &t. 

Tele!ooa: 4351/2/3 

POTCHEFSTBOOM. 

GEMAGTIGDE 
FORDHANDELAARS 

ANGUA - CORTINA 
CORSAIR - ZEPHYR 

ZODIAC- FAIRLAINE en 
GALAXIE 

• Asool:: 

VESPA 
en 

LAMBRETTA 
BROMPONIES. 

JOUBERT 
ME,UBELS 

Kerkstraat 201, Tel. 3420, 
POTCHEFSTROOM. 

Vir 
MODERNE MEUBELS 

en aile 
HUISHOUDEI.IJCE 

TOERUSTING 

Ons spesialiseer 
in die verskaffing van die 

Jongste 
Plaat-opnames 

Kom be~i~tig ons groat 
reeks. 

Met komplirftMie . .,4,. 
.AJAX 
·(~dlils.) IPk. 
iOm:

SIBYFIIHOBn'EB 

Vir ol u 

APTEKEitS- EN 

FOTOGRAFIESE 

BENODIGDHEDE 

Besoek: 

APTEKERS 
J. P. VANDER 

WALT 
(EDMS.) IPK. 

• Kerkstraat 118, 
T elefoon 3237, 

POTCHEFSTROOM. 

DIE WAPAD VRYDAG 10 MEl 1968 

PAD I En 'n toom wat~:~'~"'· ~:~ie kakeb~e ~an di! 
VRYDAG 10 MEl 1968 

Intervarsity 
'Saterdag is dit Bloemfon

tein toe vir honderde Pukke. 
Intervarsity toe. Die agt en 
twintigste Intervarsity tussen 
die Universiteit van die Oran
je-Vrystaat en die Potchef
stroomse Universiteit vind 
daar plaas. 

Dit weet almal. En alma} 
weet dat dit die enigste Inter
varsity in die land is (in die 
wereld dan, vir die mense wat 
meer skouspelagtig dink) wat 
tussen twee Mrikaanstalige 
universiteite afgespeel word. 

Soos reeds gese, is dit alge
mene kennis. Maar miskien le 
daar tog meer daarin as wat 
dit op die oog af lyk. Miskien 
le dit daarin dat bierdie twee 
universiteite nog in 'n uitste
kende posisie verkeer om aan 
die wereld te bewys wat nie 
meer algemeen van studente, 
selfs in Suid-Afrika, geglo 
word nie, nl. dat hulle ver-

antwoordelik kan optree. 
Hiermee gaan ons nie sanik 

oor dit wat nie gedoen moet 
word nie en dat wat nie aan
geraak mag word nie. Hier
mee pleit ons slegs vir die be
sef by al die studente (Pukke 
en Kovsies) wat Saterdag die 
Intervarsity op die Kovsie
kampus en op die Vrystaat
stadion bywoon, dat twee uni
versiteite as geheel se eer in 
aile opsigte op die spel is, en 
nie die eer van individue om 
die onverantwoordelikste 'dade 
te pleeg, of die eer van diri
gente om die gewaagdste grap
pe te vertel nie. 

Dit is sover ons dit oor In
tervarsity het. Ons vra nie
mand om mal te gaan nie. As 
dit nie reeds die geval is nie, 
sal 'n oproep in hierdie kolom
me nie meer help nie. 

Ons weet wat Saterdagmid
dag gaan gebeur. 

Handboekeksamen 
Hierdie jaar se studente

handboekeksamen bet toe ook 
plaasgevind. Vir die persone 
wat gehoop het dat daar by 
bierdie instelling ook vernu
wing sou intree soos by die 
•res van die studentelewe in 
die afgelope jaar, was daar 'n 
verrassing. Was dit nie vir 
die byvoeging van afdelings 
oor die twee nuwe hoofligga
me nie, kon vanjaar se vrae
stel net so wei die van enige 
vorige jaar gewees het. 

Maar voor iemand in bier
die stelling onverbiddelike vy-

andig'heid en bevooroor-
deeldheid teen oor die 
handboekeksamen gaan sien 
laat ons een punt dui
.delik stel : teen die afneem 
van so 'n eksamen kan niks 
ingebring word nie. Inteendeel 
dit is 'n gelukkige toestand dat 
die slaag daa.orvan nog as ver
eiste vir P.U.-kleure geld en 
dat hierdie vereistes nog nie 
so verwater is dat elke Jan 
Rap en f:>Y maat kleure kan 
verkry nie. Mag ons die dag 
gespaar bly dat so iets in 

· .bierdie studentelewe sal plaas
vind. 

Om terug te keer tot die 
handboekeksamen: die feit dat 
daar vir so iets plek is en dat 
dit 'n waardevolle instelling 
is, wil nie se dat daar nie met 
;n kritiese oog ~fwk kan word 
na die inhoud 'Van so 'n ek
samen nie. Dit moet juis ons 
doel wees om ook deuT die in
houd daarvan te verseker dat 
dit waardevol bly. 

Kyk mens na verlede Sater
dag se vraestel, vra jy jou
self af of dit in sy doel slaag. 

Waar die slaag van die ek
samen 'n voorvereiste is vir 
P .U.-kleure, kan verwag word 

Dit is nie wat in die jong
ste vraestel gebeur het nie. 
Daar was genoeg vrae oor die 
geskiedenis van die P.U. (55 
punte uit 'n totaal van 200), 
en genoeg oor die geskiedenis 
van daardie studenteliggame 
wat oud genoeg is om 'n ge
skiedenis te he. Dis goed. Ons 
onderskat nie die geskiedenis 
nie. Maar waar was daardie 
vrae wat die student se ken
nis van sy Alma Mater op die 
huidige stadium moes toets? 
W eliswaar was die vrae oor 
die meeste hoofliggame rede
lik aktueel, maa,.r dit is sover 
dit gegaan het. 

Vir aile praktiese doeleindes 
is dit nie onmoontlik dat die 
jongeling wat Saterdag se ek
samen geslaag het, volgende 
jaar sy Puk-baadjie voor die 
wereld sal dra sonder om te 
weet wie die kanselier is (of 
wat 'n kanselier is) , sonder 
om te weet dat bierdie univer
siteit uit ses fakulteite be
staan, en sonder om die ge
skiedenis en betekenis van die 
wapen op sy sak te ken. Be
halwe hierdie is daar nog heel
wat ander sakies wat 'n per
soon wat P.U.-kleure bet, tog 
miskien behoort te weet. 

Ons besef die vraestel is aan 
die hand van die huidige stu
dentehandboek opgestel. Maar 
dan is dit hoog tyd dat bier
die handboek hersaamgestel 
word om 'n breer veld te dek. 
So nie, moet by die opstel 
van hierdie vraestel in die 
vervolg 'n bietjie aandag ge
skenk word aan publikasies 
van die Departement van Ont
wikkeling wat aan eerstejaars 
uitgedeei -is. 

dat hierdeur die student se Per slot van sake is dit nie 
kennis van sy Alma Mater in baie belangrik hoeveel iemand 
die geheel, en in besonder wat wil kwalifiseer vir P.U.
daa.ordie kennis wat vir hom as kleure, weet van die A.S.B. se 
student van die P.U. waarde- geskiedenis voor 1916 of van 
vol kan wees, getoets sal die Studenter~ad 'Van 1923 
word. nie. 

volke. (J es. 30: 28) . 

Dit is 'n woord van die Here. En ,kyk, die Naam van die 
Here kom van ver af. sy toorn brand, swaar wolke kom op; sy 
lippe is vol grimmigbeid en sy tong soos 'n verterende vuur." 

Dit is die skrif oor ons tyd - die muur wat wankel; die 
fluit wat gebars bet; die kruik wat stukkend val- Want .,'n toom 
wat verkeerd stuur is in die kakebene va ndie volke." 

Die volke trek in 'n verkeerde rigting. Hulle hou raad, 
bulle beheer die wereld, bulle bepaal die lot van mense, bulle 
skryf die einde van die Woord. Die rusdag van -die Here bestaan 
nie meer nie; die huwelik is vir die mens se gerief om te maak 
en te breek. Liefde wat 'n erkenning is van die waarde van die 
andersbeid van die medemens, word miskien --;- want waar die 
andersbeid verdwyn, verskraal die moontlikhede . van liefde. Die 
natuurlike man-vrou polariteit wat · 'n skerp kreatiewe spanning 
geskep bet, word vervang deur 'n bloot geslagtelike teestelling. 
Daarom verkrummel die fondamente van die buisgesin. En die 
volk word 'n daklose murasie van gebreekte mure. 

In hierdie stroom van die volkere wat ve.rkeerd stuur word 
die enkeling saamgesleur en in sy stryd om l?y te bou en bomself 
te .regverdig bet hy aile ander waardes kwytgeraak. Uiteindelik 
is dit dan net die selfheid waai-om dit gaan. Liefdeloos, eensaam, 
sonder die vennoe tot gesprek of meelewing. En hierdie selfhand
ha wing-ten-alle-koste lei tot 'n alles oorheersende yrees vir die 
onontkombare dood. En · omdat die dood vir die ,moderne" 
mens algebele en finale vernietiging beteken, lei hierdie vrees 
tot 'n beheptheid met die seksuele as 'n ~ristallisasie van die 
lew e. 

,Kyk, die Naam van die Here kom van ver af, sy toorn 
brand, swaar wolke kom op; sy lippe is vol grimmigbeid en sy 
tong soos 'n verterende vuur." (J es. 30: 27). 

.. Deur My ILens -
Van karnaval na intervarslty 

- en die akademle Is 'n vulle
tjle. Ons gaan spasties mal. Ons 
butt hierdte tye uit. Tereg ook. 
Mens is net eenmaal student. 
Net eenmaal jonk en onstuimig. 
Laat ons dan roekeloos verant
woordelik wees. Voordat die vaal 
eenslewige jare kom. En alles 
,; rys inmekaar loop. Voordat die 
poising uit ons bloed verdwyu. 
Want die koue jare le voor. L ;o 
en wag vir ons almal. U voor. 

1ntussen bet ons die genade 
van die jonkheid. En die genade 
van die vreugde. 

SINGS-SONGS 

Woon julle die kolkende, skui
mende en jillende sing-songs by? 
Soveel gees as wat daar vanjaar 
op die Puk is, bet ek nog nie 
gesien nie. Dit neem jou mee, 
sle.ep jou saam toe die ek inte
greer in die alles oorweldigende 
geluid. 'n Sing-song is 'n katar
sis, 'n !happening, 'n t :\ . 

sielkundige metode om frustra
sie op te los. Veral in 'n J:>eperk
ta ruimte. Soos die paar kere 
toe dit in die -ou hoofgebousaal 

-plaasgevind ' bet. 

Dlt Is interessan.t om al die 
gelukkige gesigte dop te hou, 
die oop monde, die laggende oe. 
Ons is mos ongeeergde mense, 
elkeen }eef in sy kasuele stilte. 
held met a1 die welwillendheid 
jeens mekaar waartoe ons as 

· e • ' ·10<1 ·ne a>;L~ l' • .gtJ .. , 
snens in staat is. Ja, ons lag met 
flappende monde vir mekaar. 

Maar dit Is moo!. La.at ons 
En raak nie maklik entoesiasties 
oor dinge nle - die register van 
emostes is klein, in elk geval 
dit wat deur ons gesigte ver
raai word. Pit is gewoonllk 'n 
masker van neutraliteit, met mis
kien 'n klein bietjie verveling. 
Nietemin bier Ieef die moderne 
student, Dlt kolk, draa! en 
skulm, ons waal soos nat vadoe-

ke teen mekaar. Vol toegeneent
feesvier. Laat ons juig. Laat ons 
lag. 

UITSLAG 

Die uitslag van die intervar
stty (ek bedoel nou die rugby
botsing van die ~ eerste
spanne - dit sal altyd die be
Iangrikste bly!), alhoewel van 
uiterste belang vir ons l'ukke, 
moet nie dJe hoofklem kry nie, 
~r wel die genlet daa.rvan, die 
belewenis da.arvan: Ek wll geen 
voorspelllngs waag nle, in stllte 
hou ek styf duim vas. 

SAND 

Aan die Kovsies: Welkom by 
die leserskring van 'n gesofisti
keerde rubriek soos hierdie. 'J'.~ 

weet julie is nie so lets gewoc. n'. 
nie. Miskien is dit omdat jull:. 
so geteister word deur sand. 
Bietjie ongemakllk seker. :'.:c
perk 'n man se uitsig. Nogtans 
hoop ek dat . ons nag verder stof 
(of sand) in julle oe sal skop 
Alles bale liefdevol natuurlik. 
0 ja: kom o~ los die vuil graJ: 
pe en toiletmentaliteit op die 
pawiljoen. Laat ons botsing ge
skied in welwillendiheld, laat dit 
•n unleke gebeurtenis wees -
S.A. Kom ons wys aan die w :.. 
reid so tree twee universiteite op 
wat in hart en nlere eg-Afrl
kaans is. 

Verder hoop ek dat die inter
varsity van 1968 die goeie be
trekkinge tussen ons twee uni
versiteite sal bevestig en verste
wig. Laat die beste spa11 wen! 

Sterkte ook e.an al die ander 
deelnemers in die verskillende 
sportsoorte! Elke bydrae in eie 
reg is belangrik (netnou verloor 
ek nog 'n paar bewonderaa.rs). 
Dit word deesdae mode om my 
verkeerd te lees. Ai, en ek is so 
'n onskuldige outjie! 

Laat die wagwoord Saterdag 

weer eens wees: 
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Saterdag? 

BAlE INSKYWINGS VIR 
TYDREN 

Motoreienaars op die Puk bet tydens die Karnaval vir 'n 
verrassende aantal inskrywings vir die Sosiale motortydren 
gesorg. Altesaam vier en veertig motors het aan die tydren 
deelgeneem. 

Die deelnemers bet vanaf nege 
uur die oggend met tussenposes 
van twee minute van die kam
pus af weggesprlng. Verwagte 
snelhede bet gewtssel tussen 20 
m .p.u. en 50 m.p.u. na gelange 
van die p~~odtoestande. 

van 825 bet aan die Johan San
der-Harry Meaqon-Cortina die 
derde plek besorg. 

Van die vier en veertig motors 
wat deelgeneem bet, was elf 
Volkswagens. 

DIE WAPAD 

ELKEEN MOET HOMSELF 
OORTREF: DIREKTE.UR 

Intervaristy is 'n boogtepunt in die studentelewe. Vanjaar 
se intervarsity beboort die voriges in aansien te oortref omdat 
ons studentetal die 3000-kerf oortref bet en gevolglik is die 
aantal deelnemers vanjaar baie meer as in enige vorige jaar. 

Mag · pns die hoop uitspreek 
dat die grootheid van ons byeen
koms nie bepaal sal word vol-

ALLEBBESTE 
is slaggereed wat stamina, 
vaardigheid, krag en spoed be-

gens kwantiteit nie, maar vol- tref, sal die beste toegerus wees. 
gens die gehalte mededinging wat Hlerdie vermoens sal Saterdag 
gelewer word. in Bloemfontein duidellk op die 

Om aan hierdie hoe else wat proef gestel word. Voeg hlerby 
aan elke sportman <vrou) gestel nog die taktlek waarvan elke 
word te voldoen was elkeen die 
afgelope paar maande hard }>eslg 
met intensiewe voorbereidings. 

SLAGGEREED 
Die speler(ster) wat die flkste 

T ennisspelers 
entoesiasties 

Met groat entoesiasme en ver
wagtlng gaan ons die intervarsi
ty te gemoet. Ons beskik oor 'n 
redelik gebalanseerde span. Die 
kern van ons span bestaan ult 
manne wat verlede jaar die 
Kovsies geklop bet Ons sal pro
beer om op die prestasie van 
verlede jaar voort te bou en in· 
dien moontlik daarop te verbe

ter. 
Ons slen bale daarna uit om 

die Kovsies weer op eie wert 
aan aan te durf. Die span wat 
wll wen, sal werKlik moet uit
haal en die Pukke is bereid om 
die sluise oop te maak. Ons rig 
die waarskuwing aan die Kov
sles dat oorwinning soet smaak 
en dat ons die smaak graag 
weer wll proe. Mag die beste 
span wen en mag die vrlend
skapsbande tussen ons verstewig 
word. 

Ek spreek die hoop uit dat dle 
1ntervarsity weer in dieselfde 
goeie sportmansgees as In die 
verlede afgehandel sal word. 
Ons sal ons bes doen om die 
Intervarsity 'n sukses te maak. 

BOB WENTILER 
Kapteln Tenniklub. 

deelnemer gaan ge'bruik maak 
om sy opponent uit te oorle, dan 
behoort vanjaar se intervarslty 
uitstande te wees. 

'n Gesonde gees in al die 
spanne en 'n ware sportmanskap 
teenoor ons opponente sal die 
kroon op vanjaar se intervarsity 
plaa.s. 

Vanjaar moet ons wen en daar
om word van elke speler verwag 
om sy allerbeste te !ewer. Met 
die inspirasie van die PUK-toe
skouers en -ondersteuners op die 
pawiljoen om die beste ult 'n 
man te baa!, kan ons nie ver
loor nie! Elkeen moet homself 
oortref! 

P. MALAN 
Sportdirekteur. 

SKAAKKLUB 
BELOOF 

GROOT DINCE 
Vrydagaand ontmoet ons die 

Kovsies by die skaakbord. Die 
Kovsies bet ·n sterk klub en 
daarom is dit vir die Pukke 
altyd aangenaam om teen die 
Kovsies te speel. 

Ons eie span was nog altyd 'n 
gedugte teenstander en daar is 
bale konings op ons kerfstok. 

3 

IBoo.dslkajpJpe: 

Kovsies sal 
pyp rook 

Dit is weer eens intervarsity 
en tyd vir ons jaarllkse kragme
ting teen die Kovsies. Aan ons 
kant kan ons net se dat die sok
kerspan vanjaar alles in die 
stryd gaan werp om verlede jaar 
se neerlaag te wreek. 

Ons hoop net dat ons bierdie 
jaar teen Kovsies se ele span 
sal speel en indlen wei, sal 
daar 'n bale mooi wedstryd vir 
die toeskouers wees om na te 
kyk terwyl die Pukke bulle slag 
sal wys. 

Dit is moellik om uitbltnkel'll 
in die sokkerspan uit te sander 
aangesien daar hlerdie jaar 'n 
goeie span o pdie veld sal drat, 
maar met nuwe manne soos 
Garth Wearing in die voorlyn en 
Pat Pathy om agter te help met 
bulle ondervinding, ls dit moei
lik om te glo dat die Kovsles 
die pyp kan rook. 

Wat die tweede span betref 
was dlt nog altyd 'n span waar
op ons trots kon wees en wat 
dan ook hierdle jaar sal sorg 
dat bulle nie die toeskouers en 
Pukke teleur sal stel nie. 

BEJIEEBJ>UNTE 
Op die roete bet dertlen be

beerpunte gefunksioneer wat die 
deelnemers se tyd van aankoms 
geneem het. Op twee plekke op 
die roete is 'n blaaskans van 
agt minute aan die deelnemers 
gegee. 

WEES ·vROLIK EN GAAN 
MAL, SE DIRIGENT 

Verlede jaar bet die stryd ge
lykop geeindig en bale van u 
onllbou nog die spannende ver
loop van die wedstryd. Vanjaar 
sal u strategie en taktiek slen 
wat die opmars van Hanibal na 
Rome, na 'n piekniek sal laat 
lyk. 

A .S. PRETORIUS 
Kapteln: Skaakklub. 

WILLIE BREWIS 
Kaptein: Sokkerklub 

'n Tyd om vrolik te wees en mal te gaa.n. Intervarsity is 
die gebeurtenis van die jaar! 

Die deelnemers se motors was 
op 'n professionele wyse toege
rus met aile nodlge identiflka
siemlddele daarop a~~ongebrlng. 

Dlt was verbasend om te sien 
van watter onderdele, smeer mid
dels en brandstof die deelnemers · 
in bulle motors gebruik maak. 

WENNEBS 
Die tydren is gewen deur 

Fanie Coetzee en Hans Strydom 
in 'n Volkswagen 1200, met 'n 
totale foutlndeks van 749. Fritz 
Schultz, Anita Wentzel, Sarie 
Green en Geertje Grootbof was 
tweede in 'n Fiat 850 met 'n 
foutindeks van 795. 'n Foutindeks 

Pukke, vanjaar moet alma! mee-
lewe in die lekker ou intervar
sitygees. Tot dusver verloop 
dinge bale beter en vurlger as 
enige vorige Intervarsity en dis 
vir my 'n goele voorteken van 'n 
ontsettende, vreeslike, bale joll
ge en . .. SUKSESVOLLE Inter
varsity. Ons gaan mors met die 
Kovsies - op die veld en veral 
op die pawiljoen. 

LAMMETJIE 
· Die Kovsies se dat ons nie 

hoop bet om bulle Lammetjie 
te skaak nie; ons weet, die mis
kruiers s~~ol born voor ons weg
raap .. . of nie???? 

PIET BOTHA, 

'LANDLOPERS SPRINC 
COED WEC 

George Miildner, puik atleet van die Puk, bet die eerste 
vriendskaplike landloopbotsing in Wes-Tvl. maklik gewen toe 
hy verlede Saterdag op die P.U. baan die afstand van 4.6 myl 
in 24 min. 50 sek. afgele bet. 

_Die junior atleet, Rennie Wes
terman, bet die tweede plek in
geneem In 26 min. 3 sek. 

Van die ander Puk-atlete bet 
P Bredenkamp (5e), T. "f'an 
Rooy (6e), C. Hattingh (9e), F . 
Klein (12e) en E . Dunn (15e) 

ook goed gevaar. . 
Annalie Gildenhuys, die enig

ste Pukverteenwoordiger onder 

die dames, bet haar wedloop oor 
2.3 my! m~~okllk gewen in 16 min. 
3 sek. 

Ons sal graag 'n bietjle meer 
ondersteuning van die kant van 
die dames vir die interessante 
sportsoort wil sien. Kom pro
beer gerus! 

L.F.v.W. 

Slcermklub wys 

slag hul 
Die mans van die P.U.-skerm

klub bet Saterdag in bulle eers
te wedstryd teen die Oribi-klub 
van Johannesburg, nle te swak 
gevaar nie. 

Met die floret bet die Oribi
klub 6-3 gewen. In die afdellng 
bet Eric Wilson (afrig.ter) net 
een van sy wedstryde verloor. 

SABEL 

Met die sabel bet Oribi 7-2 
geseevier. Die uitblinkers bier 
was Rennie de Villiers, wat ook 
net een van sy wedstryde ver
loor .bet, en die beginner Tjaart 
Botha wat g~toon bet dat daar 
nog bale van hom verwag }tan 

word. 

Die P.U.-skermklub skerm ty
dens die intervarslty teen die 
Vrystaatse Skermbond weens 
die afwesigheld van 'n skerm
klub by die Vrystaatse Universi
teit. 

WU..SON 

Die staatmaker van die P.U.
skermklub is bulle afrigter, Eric 
Wilson, wat in Engeland gekwa
liflseer bet, ell nou aan die P.U. 
studeer. 

INSLEEP! 
WAARHEEN 

~ 
I _g 
ALMAL 

SLEEP 
Koshuisbestellings: 6039 

VIR MODERNE VERLOOFRINGE: 

TRANSVALIA 

JUWELIERS 

STADSENTRUM, 

POTCHEFSTROOM. 
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T oorbereidings Vlr • Hedda KUNSGESE.lStE 
nader voltooiing 

DIE voorbereidings vir die departement Spraakleer en Drama se ~erste aanbieding nl. Henrik 
Ibsen se ,Hedda Gabler" nader voltooing. Die studente onder Ieiding van Abri le Roux 

is tans besig om die dekor te verf. Dit is 'n werk wat veel aandag en talent verg want die 
ontwerper, Bill Nixon trag om al die swier tie rlantyntjies van die negentiende een weer te 
gee. Met groot sorg is die periode meubels uitgekies en na wense gestoffeer. 

Realisme in die skilderkuns 
is die afibeelding van die werk
likheid, die sigbare en tasbare 
dinge en verskynsels. Elke skll
dery waarin die w erklikheid na
gevolg word, kan reallstles ge
noem word. Die realistiese kuns
tenaar vind sy onderwerpe in 
die volle !ewe en die omringende 
!ewe of volkstaferele, beroepe, 
geselskappe, landskappe, binnens
buise tonele, alledaagse gebruiks
voorwerpe ens. 

en volk verbeeld, bv. Adrian van 
Ostade, Jan Steen, Frans Hals, 
Jan Hackaert en nog vele knder. 

REALISME 

Die kleure van die opvoering is beplan om mee te help 
om die totaalbeeld weer te gee. So kry ons dan die deftige, 
effens verveelde Hedda eers in 'n swierige goudkleurige oggend
tabberd, later as sy meer ~an baar karakter openbaar is sy 
geklee in 'n giftige groen aandrok. Haar routabberd van 
donkerpers in die laaste bedryf is weerspieelend van die ge
beure aan die einde van dit> drama. 

Die haarstyl van Taja Elvated 
(Maxie Swart) apeel 'n beslissen
de rol - daarom word dit spe
siaal deur Salon Marie versorg. 
Haar reiarok van blou stof is 
ook ondersteunend vir haar sag
te byna moederlike geaardheid. 

Om die periodil-effek by die 
mansklere te verkry, word ver
a! klem gele op haarstyl en krae. 

NEGENTIENDE EEU 
,.Hedda Ga!bler" beloof om 'n 

pragtige weergawe van die laat 
negentiende eeuse swier te wees. 
Dit sal vir die wat nog jonk 
van gees, oud van jare is, hul 
jeug weer in herinnering' roep. 

Daar is lets vir elkeen in 
hierdie opvoering. Interess11.nte, 
slim en subtiele woordewisseling, 
awierige kostuums, pragtige de
kor, hewige emosie, humor en 
sterk uiterlike handeling. 

ONGEWONE SPEL 

Die ongewone spel van Hedda 
(Cecile Spamer), die subtiele 
ligte spot van regter Brack 
(Andries Swanepoel), die lompe 

LINDEQUE 
Skoenreparasies 

- Octron-gebou - · 
Twee depots op Bult: 

BUL T DROOGSKOONMA.KERS 
WESTVAAL DROOGSKOONMAKERS 

Spesiole pryse vir studente. 
Aflewering op die Kampus. 

KOM BESOEK: 

MIAMI 
RESTAURANT 

Kerkstraat 213, 
Johan Dreyer-gebou. 

J. HEIOEMA 
FIETSE 

en vallundige 

Herstelwerk 

Opberging 
van fietse gedurende 

vakansies. 

Xerbtraat 48 - Tel 5319 

onbebolpenbeid van Org Tesman 
(Peet van Rensburg), die wanbo
pige radeloosbeid van Taja Elv
sted (Maxie Swart) en die poe
tiese opgewondenbeid van Ellert 
LOvborg (Leon Cioete) beloof 
om van bierdie op'V()ering die 
ondervindlng van die jdar te 
maak. Voeg daarby nog die uit
stekend vertolkte .,ouvrounuu
skierigbeid" van Tant Julia (Lie
scben Rautenbach) en die moe
derlike besorgdheid van Bertha, 
die bedlende (Liesbet Scboeman,) 
en ems bet 'n dis wat die toneel
fynproewer sal bevredig. 

11 tot liS MEl 

,.Hedda G8Jbler" word vanaf 11 
tot 15 Met 1968 in die Totiussaal 
van die P.U. vir C.H.O. aange
bied en staan onder spelleldlng 
van Bet Botha. 

Cecile Spamer, wat die tltelrol 
vertolk In die departement 
Spraakleer en Drama se aanble
dlng van Hedda Gabler, In 'n 
tlpiese Hedda.-houdlnl'. 

Manshokkiespan 

slyp tan de 

Vanjaar bet die' P.U. se twee 
manshokkiespanne weer eens hul
tande gealyp vir die Kovsies en 
sonder om oorrnoedig te wees, 
is ons van menlng dat ons kan
se vanjaar goed Is om die Kov
sles op bulle tulsveld 'n pak te 
gaan gee. 

Ten spyte van die felt dat die 
bokkieselsoen maar pas begin 
het is ons gereed vir die groot 
slag. Ons is in die gelukkige 
poslsie om soms die dienste van 
Spring'bok doelwagter Parky 
Cooks te bekom. Hy is 'n mees
ter op 41e gebied van manshok
kie. 

Ons slen uit daarna om die' 
Kovsies In die regte Intervarsi
tygeaindheid te ontmoet en ek 
wil graag die Pukke verseker 
dat ons onJ uiterste bes sal 
doen om nie teleur te stel nie. 

u '' LESSING 

Kapteln Man9hokkieklub. 

Cecile Spamer en Leon Cloete. 
wat die roile van Hedda en El
lert Liivborg onderskeldellk ver
tolk, In 'n teer oombllk van on
derlinge begrlp. 

Hertzogprys 
• 

VIr Boerneef 
lOOIRIVIER MOTORS 

(EDMS.) BPK. 
Posbus 51, Potgieterstroot Telefoon 4338/9, 

Vir:-
POTCHEFSTROOM. 

* MERCEDES-BENZ * TOYOPET 

Die gesogte Hertzogprys Is ver
lede week deur die Akademie vir 
Wetenakap en Kuns aan wyle 
porf. I. W . van der Merwe (Boer
neef), toegeken. Hy Is verlede 
jaar In Julie oorlede. 

* RENAULT DAUPHINE 

· Hy bet die prys ontvang vir 
sy bundels: Krokua in 1958, 
Ghaap en Kambro In 1959, Mal
lemole In 1962, Palissandryne In 
1964 en Op die Flottlna In 1967. 

SKILDERAGTIGIIEID 

In die middel van die 19de 
eeu word aan die realisme her
nude aandag gegee, in besonder 
in Frankryk bv. Courbet. Bier
die stroming was grotendeels 'n 
reaksie op die toe heersende 
romantiek. Andersyds kan dlt as 
'n voorloper van die impressio
nisme beskou word. 

Dit gaan egter nie uitsluitlik 
om die dinge en verskynsels nle 
maar om die skllderagti~eid, 

om die skilderkunstige waarde 
dws. die sfeer, die kleure en nuan
sea, die komposisie, die spel van 
llg en skaduwee. 

Rayonis.me word aomtyds met 
realisme verwar. Dit is egter 'n 
rigting in die skilderkuns wat 
die futurisme voorafgaan en om 
by 1912 gepropageer word deur 
Michael Lariov en sy vrou Nat
halia Gontsjarowa. In 1913 ver
skyn ,.Manifest van bet rayonis
me" waarin verkondig word dat 
die voorstelling die indruk moes 
wek dat die tyd en ruimte in
eenvloei en die sogenaamde 
,vierde dlmensie" moes weergee. 

'n Reallstlese kunswerk Ia 
meer as 'n voorstelling van lets 
rieel gegewe. Die gegewe is 
meestal alegs 'n aanleiding, 'n 
motlef waarin die skilderagtige 
elemente kon verbeeld word. Die 
realisme bet homself in verskeie 
kunsperlodes geopenbaar maar by 
vlnd sY bloeltyd in Holland in 
die 17de eeu. Talryke kunste
naars bet toe met doeltreffen
de/llke meesterskap bul eie land 

KAJJ.DINSKI 
Die komposisies is gebaseer op 

'n . diagram van strale (rayons) . 
Naas die werke van Kandlnski 
is dit een van die vroegate uit
ings van amorfekuns of openba
rings van die abstrakte kuns. 

S.A. 
TOT 

MOET TOETR.EE 
AFRIKA: KRAUS'E 

Suid-Afrika moet besef dat as hy nie tot Afrika. toetree 
en aan die ontwikkeling van bierdie kontinent deelneem nie, 
ander moondhede dit sal doen. So het mnr. Otto Krause, redak
tenr van 'n Engelse nunstydskrif, verlede Woensdagaand gese 
toe by 'n byeenkoms van die Sentrum vir Internasionale Poll· 
tiek toegespreek bet oor Suid-Afrika en die grootmoondhede. 

Doktorsgraad • 1n 

regte 
vir Oud-Puk 

Op 'n :;nlangse gradeplegtlg
beld van die Unlversiteit van 
Suid-Afrlka, bet mnr. P . J. van 
R. Henning 'n doktorsgraad in 
die regte ontvang. Hy bet sy 
B.A.-L.L .B . graad aan die P .U . 
vir C.H .O. behaal, en daarna was 
by lektor bier terwyl by ook 
deeltyds as advokaat werksaam 
was. 

Tans is by departement.svoorsit
ter van Publlekereg aan die 
Randse Universiteit. Mnr. Hen
ning se proefskrlt he.t gegaan 
oor die begrip: dlskresie In die 
administratlefreg. Hy bet oa. 
twee jaar in Landen, Heidelberg 
en Wes-Duitsland gestudeer. 

Mnr. Krause bet gese dat 
Suid-Afrlka nie ander keuse bet 
as om tot Afrika toe te tree nle. 
In die lig van die huidlge mags
bedellng bet by nou die kans 
om dlt te doen. 

Daar moet egter bese,f word 
dat ons nie 'n Empaaier in A!
rlka kan bou nie, want juls Sold
Afrika se bewoners was die eers
te kolonlaliste In Afrika, bet 
mnr. Krause gese. Samewerklng 
met Afrika kan die raamwerk 
van 'n ontwikkelingsgemeenskap 
aanneem. 'n Ander moontlikheid 
Is die verkondlging van 'n Mon
roe-leer vir Suldellke Afrika. 

RASSEPROBLEEM 

Oor Sold-Afrika se verhoudlng 
tot die v.s.A. het mnr. Krause 
gese dat die land as gevolg van 
8y tnteme ra88eplrobleem nog lank 
vyandlg sa.l staan teenoor Sold
Afrika. Bale hang at van hoe die 
Negoers hUlle gecka. 

'n Faktor wat die Veremgde 

State kan weerhou van lnmeng

ing In Suldellke Afrika, is die 

ondervlndlng wat by in die 

Iaaate paar jaar in Vietnam op

gedoen bet. 

BRITTANJE 

Mnr. Krause bet gese dat as 

Brlttanje se rol oor die afgelope 

twintig jaar weggerteem word, 

Suid-Afrika nie die mulshond 

van die wereld sou gewees het 

nie. 'n Voorbeeld biervan is dle 

giftige bouding wat 4ie gewese 

Engelse kolonles in A!rlka teen

oar Suid-Afrika inneem in ver· 

gelyking met die meer gematig

de houding van die gewese Fran

se gebiede. Brlttanje se beleld 

was altyd om Suid..A.frlka in te 
hok. 

... 
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Rugbyspelers 
vasberade 

. 
IS ,So praat die kapteins ••• GEKLJSSIFISIERIE 

Weereens is dit tyd vir die 
groot kragmetlng van die jaar 
-vir sommiges die kragmeting 
van sy lewe. Die dag waarop 
daar geen genade gevra of ge
gee word nie en waarop elke 
Pukkle speel met 'n besiellng 
wat net iemand kan verstaan 
wat dit self deurgemaak bet, is 
hleh! Ja, dis die dag waarvan 
elke rug.byspelers op die Puk 
droom - INTERVARSITY. 

Met verlede jaar se drag slae 
hier op Olenpark nog vars in 
die geheue, is elke Pukkie nog 
meer vasberade om die Kdvsies 
soos twee jaar gelede op bulle 

tuisveld te gaan opdreun. 

Elke rugbyspeler belowe aan 
die Puk massa die allerbeste 
wat hy kan !ewer op die veld in 
ruil vir lojale ondersteuning en 
aanmoediging op die pawiljoen. 

Ek t.wyfel nie daaraan dat die 
rugby in die regte gees gespeel 
sal word nie en dat die dag 
soos al <lie voriges lanlt onthou 
sal word vir die moot barde 
Suid-Afrikaanse Rugby. 

K. K!IRSTEIN 

Kaptein: Rugbyklub 

NETBAL WENS 
KOVSIES 

BESTE TOE 
Beste U.O.V.S netbalspeelsters, 
Dis die tweede jaar dat ons as 

klub 'n bestaan bier op die P.U. 
voer, maar ai is ons ervarlng 
klein is ons harte groot en vol 
moed. vir die llde Mel. 

Ons wens jul 'n aangename 

Intervar!\lty toe en sien uit na 
die stryd wat ons weet in 'n 
gawe netbalgees sal geskled. 

Lekker speel . . . (en pasop! ) 
ROSALIE DE KLERK 

Kapteine 

Gimnaste ding 

eerste keer mee 
As daar een Intervarsity is 

wat met · geesdrif deur die P.U.
gimnastiekspan aangepak gaan 
word is dit die Intervarsity van 
1968. Dit is die eerste keer dat 
ons op Intervarsityvlak gaan 
kragte meet met die gimnastiek
span van Kovsieland. 

W.-TVL.-KLEURE 
Meeste van die spanlede bet 

reeds Wes-Transvaal gimrtastiek
kleure verwerf en kan dus bulle 
plek deeglik volstaan in die 
stryd. 

Vir die Kovsies wil ek net se: 
Hierdie jaar gaan daar wraak 
geneem word op aile terreine, 
maar vera! op gimnastiekgebied 
gaan julie die grootste drag slae 
op die lyf loop wat julie nog 
ooit gekry bet. Ran julie ons 
wen? ... Nooit!! I 

VRYDAG 

Aan al die Pukke wil ek net 
die versoek rig om Vrydagaartd 
te kom aanskou .lloe die Kovsies 
met lang gesigte bulle nederlaag 
beleef. 

Aan al die ander P.U. spanne 
wens ons eterkte toe. 

TRICHARDT MALAN 
Kaptein: Glm.nastlekklub 

STOEIERS IN 

PUIK 

TOESTAN'D 
Verlede jaar bet ons met 9 

punte teen 1 met die Kovsies 
afgereken en beskik vanjaar 
oor die potensiaal om dit weer 
te doen. Alhoewel ons nog nie 

juis kompetisie gelhad bet nie, 
verkeer ons manne in 'n pulk 
staat 'van afrigting en is selts 
'n 10 teen 0 oorwinning nie uit
gesluit nie. 

Ons beskik oor 'n bele ·paar 
S.A.U.-kampioene en is gereeld 
sterk verteenwoordig in die 
Suidwes-Transvaalse spanne. 
Pukke ons het julie ondersteu
ning Vrydagaand in Bloemfon- · 
tein nodig en belowe volop ak
sie en natuurlik 'n gkooot oor
winning. 

JOHANN PRELLER 
Kaptein ---~~-a- -·-~~-~~.,. 

J . . A. VAN DER WALT & KIE 
(EDMS.) BPK. 

(Direkteure: J. A. Yan cler Walt, P. G. Yan der Walt). 

Boekhouers, Sekretarisse, Assuransie- en Belasting
ad'fiseurs en Algemene · Aqente. 

Vir puik gehalte tikwerk, afrolwerk en fotostatiese 
afdrukke von belongrike dQkumente. 

TELEFOON: Kantoor 5796, 
Woning 7326, 

................ , r 

Posbas 913, 
Stadsentrum 118. 

-·- .. 

Landi oops pan 

vol talent 

• 
IS 

Die P.U.-landloopatlete is van
jaar weer Sd reg op bul stukke. 
Daar is selfs soveel talent van
jaar dat die P.U. besluit bet om 
twee spanne na Kovsie-land te 
stuur. In die twee s-panne is 
daar agt deelnemers wat Wes
Tvl. reeds verteenwoordig bet en 
drie wat verlede jaar S.A.U. 
kleure verwerf bet. 

Verlede 'jaar kon die Kovsies 
nie 'n span bymekaarskraap 
nie. Ons manne is dus Ius vir 
die stryd. 

Aan oris manne wil ek net se: 
.,Sterke, en bardloop bulle stof 
in die oe. Wys bulle ;hoe ons as 
'n span kan bardloop.' 

Die landloop vind Saterdagmid
dag plaas en <lie atlete sal voor 
die hoofpawiljoen eindig net 
voordat di.e hoofrugby.botsing be
gin. 

LOUIS VAN WIJOK 

Verteenwoordiger van landloop 

Judokas is reg 
ingestel 

Daar le weereens 'n Intervar
sity voor en dit beteken vir 
ons Judokas 
teenoor •ou 
mat. 

'n soveelste keer 
opponent op die 

Judo moet bier dus weer beoe
fen word soos 'n judoka betaam 
- sober, waaksaam en met die 
nodige selfvertroue. 

BE GRIPPE 
In bierdie drie bogenoemde 

begrippe le die sukses van elke 
judoka. 

Soberbeid, sodat daar nie oor
haastig en onverantwoordelik op
getree moet word nie, want een 
beweging sonder definitiewe plan 
plan beteken 'n neerlaag. 

Waaksaamheid, sodat jy nie 
onverhoeds gevang word nie en 
dadelik kan reageer. 

Selfvertroue. Hierin le meer 
opgesluit as in die vorige twee 
vereistes want dit omvat boge
noemde en nog meer, fiksheid, 
deegll!ldleid, srtelheid en ten 
laaste die hele persoonlikheid. 
. MOEISAAM 

Agter die judoka Ie dus 'n 

moeisame weg van oefenlng na 
liggaam swa. gees. Want wle 
nie geestellk ingestel Is vir judo 
nie, kan nle 'n sukses op die 
mat wees nie. 

B. PRETORIUS 
Kaptein 

HUIS EN TUIN 
Vi,.:-

* alle fietsbenodigdhede * skoenreparasies * droog>skoonmaak. 

Studente: 

ONS VOORSIEN GRAAG IN 
U BEHOEFTES 

Tomstraat 82, 
Telefoon 4641. 

Tafelteenis met 
vertroue na 
Bloemfontein 

Dit is Vrydagaand 18 Augus
tus 1967. In die Totiussaal gaan 
dit dol, want Pukke en Kovsies 
slaan 'n wit balletjie blltsvin
nig beert en weer. Dit is tafel
tennisintervarsitie. Die intervar
sitie is weer bier. Paardie aand 
was die telling 26-10 vir Puk
ke . 

Wat gaan die telling bierdie 
jaar wees? Ons weet . nie en 
gaan ook nie probeer voorspel 
nie, maar dit weet ons dat ons 
spanne baie sterk is en' met 
voile vertroue na Bloemfontein 
gaan. Moenie dink ons onder
skat ons opponente nie. Nee ons 
bet net vertroue in ons spelers. 
Mag die ander klubs rtet soveel 
vertroue he en mag di.t met bul
le goed gaan. 

J. SCHOLTEMEIJER 
Kaptein Tafeltennisklub. 

Dis seker! Hierdie 
sokkie het alles 

wat 'n man begeer I I I 

... want Wolnit Super-wolsok
kies is masjienwasbaar en 
krimpvry gewaarborg, is 
viltvry en slytbestand, bly 
altyddeur sag en nommer
pas. En die modekleure 
wat nooit verbleik nie, 
en die swierige styl 
van Wolnit Supers 
gee fieur aan 
drag. 

ADVERTINSIES 
AnVERTENSIEBUBO 

Studenteraadakantoor 

P.U. vir C.H.O. 

BEKENDMAKING 
TIKWERK Skakel mev. Van 4er 
Walt by Tel. 3107. Alle ur•. 

TmWERK: Vir boe geh&lte tlk
werk, skakel mej. A. van der 
Walt, na-ure Von Wellliglwtr&&11 
29. Tel. 7177. 

TIKWERK word ondemeem 
deur mev. La))uechagne, ]l(illtln 
Kamp. Tel. 2211, BlyJi 915 •. 

TRUST 

APTEEK 
TRUST BANK-SENTRUM, 

TEL. 7116. 

* Geskenke 

* Pottebakkery 

* Fotografiese. 

* benodigdhede. 

Ons vriend-elikheid en diens 

is u waarborg. 

AFLEWERING ORAL OP DIE 

KAMPUS. 

~SUPER 
I w 0 L 1-SOKKIES 

Die dehige wolsokkies wat weier om gedaan le roak. 

I!Y ALLE VOCRAM.STAANDE HANDELAARS. • 



6 DIE WAPAD 

Pukke klop Goldfields-Wes • • tn saat 

wedstryd met 17- 6 
In 'n onaanb'eklike rugbywedstryd met wermg boogtep~n· 

te, bet die Puk se eerstespan daarin geslaag om Goldfields-Wes 
inet 17-6 te wen. Dit is die derde Iigawedstryd wat die Pukke 
vanjaar gespeel bet. 

Die Pukke se punte is aange
teken deur Koppies le Raux en 
Leon de Bruin ('n drie elk), 
Dries du Plooy ( drie strafskop
pe) en Piet Bruwer ('n vervyf
skop). Daar was f;eitlik geen 
uitblinkers aan die kant van 
die Pukke nie en 'n mens kan 
net wonder wat volgende week 
gaan gebeur. 

HOLT~USEN 

Die afwesigheid van Christo 
Holtzhausen wat vir die tweede
span gespeel bet, bet blykbaar 
'n groat invloed op die res van 
die agterlyn gehad. Die senters 
bet of die bal aangeslaan of 
bulle bet op die onmoontllkste 
tye die bal onoordeelkundig 
weggeskop. 

Die tweede span bet oak glad
nle bul beste gelewer tile. Hulle 

bet darem daarin geslaag om 
Goldfields se tweedespan met 
19--9 te klop. Hulle bet bale 
los gespeel en hanteringfoute bet 
hoogty gevier. Die punte yir die 
Geeltruie is aangeteken deur 
Christo Holtzhausen en Tian 
Coetzee ('n drie ·elk) en drie 
strafskoppe en twee vervyfskop. 
pe deur heelagter, Schutte Ven
ter. 

WEGGEHARDLOOP 

Die 0/23-span bet met hul 
teenstanders weggehardloop en 
met 32-12 gewen. Dit was 'n 
aanskoulike wedstryd met bale 
hoogtepunte. Soos dit nou lyk 
gaan hierdie span vanjaar met 
die Kovsie8 maak wat verlede 
jaar se 0/19-span met die Kov
sies se derdespan gemaak bet. 

TEN'N ISIKAMPIO'E.N'SKAP 
KRY GROOT AFTRE'K 

Die kampioenskappe van die P.U. se tennisklub, wat bier· 
die jaar groot aftrek gekry bet, is pas verby. Veral onder die 
eerstejaars, wat 'n groot aanwins vir die klub was vanjaar, is 
besondere talent opgemerk. 

Die mansenkelspeltitel is ge
butt deur Piet Mitchell, wat bier
die s-eisoen uitstekende tennis 
speel. In die eindrondte bet hy 
Christo van der W'tlt oor drie 
stelle geklop. Hoewel die wed
stryd heelwat hoogtepunte opge
lewer 'bet, kon mens duidelik 
sien dat die spelers mekaar slegs 
uitgetoets bet. 

DAMES 
Die enkelspeltitel vir dames is 

verower deur Althea van Logge
ren'berg wat Retha Smith In die 

flnaal geklop bet, en baar weer 
eens as 'n waardige kampioen 
bewys het. 

In die mans-dubbelspel bet 
Christo van der Walt en Piet 
Mitchell koning gekraal terwyl 
stella Venter en Alt!hea van 
Loggerenberg die kampioene In 
die dames-dubbelspel Is. 

BEKERUITDELING 
Die bekeruitdellng sal later 

gedurende die jaar tydens die 
klub se paarllkse braalvleis 
plaasvlnd. 

, Vleispasteitjies met 

sousl assebliel . 

tomatie-
II 

• • 

te kry by u kafeteria 

U het volop keuse in ons groot verskeidenheid 

Boeke • 
VIr Studie en vir 

Ontspanning 

PRO RECE-P'ERS BPK. 

,,DIE POTCHEFSTROOMSE IOEKHANDEL11 

Kerbtnmt 91--85 

Liberalia klop 

Dorp 6-0 
In 'n aanskoullke en uiters 

opwindende kragmeting }let die 

A-span van Iiberalla daarin ge

slaag om die span van Dorp met 

ses punte teenoor nul te ver

slaan. 

Die swart .truie, wat meer ini

siatief aan die dag gele bet en 

gedurig aangeval bet, se spel is 

dan oak met twee driee bekroon. 

Die harde en vlnnige spel het 

bly>k!baar so reg in hul kraam 

gepas. 

VOORSP.ELERS 

Wat die voorspelers betref bet 

die stryd taamllk gelykop ver

loop. Die agterspelers van Libe

ralla, met die skakelpaar De 

Kock en Wienand aan die spits 

asook Tokkie Marais die senter, 

het hul teenstanders oorskadu. 

Die wenspan se punte het ge
kom van driee deur Tokkie Ma
rais en flankvoorspeler Izak van 
Rensburg. 

VRYDAG ·10 MEl 1968 

~~~~~~~-~~~~~~~l 

I Eerste Vyftiental I 

So lyk die PQk se eerate I'Qiby
span wat Saterdag teen U.O.V'.S. 
speel: 

P. Brower, I. Jou
bert, A. du Plooy, F. Swart, G. 
Botha. 

K. le Roux, D. 
Kock. J. Erasmus, F. Postma, T. 
van Eck. 

T. G. Kra.pr, P. 

Brand, A. du Bruin, W. Scott, 

D. de Ia Porte. 

Die Wapll4 wo..a ,..srak .._ 

J!:nwllu, Potolw6di 1111. u-... 
.,...: :ot. Sta4•.._. P .U • .tl 

o.JLO. 

(EbMS.) BPK. 

Tomsi ... aat 92 Telefoon 5032 

POTCHEFSTROOM 

- Ons hou alles aan wat dames benodig -

Nuwe voorrade van rokke en nogwat word 

gedurig uitgestal. 


