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Groot genoeg om a te 
bedien 

Klein genoeg om u te ken. 

* DIE 
STUDENTE-APTEEK 

INTERV ARSITY IS HIER 

PREMIER BESOEK 
PUK-KAMPUS 

DIE Eerste Minister, adv. B. J. Vorster, bet verlede Vrydag die 

eerste Staatspresident van die pasgestigte jeugtuisland, Tarentaal, 

geword. 

Hulle moet hulle ook voor
berei op hul toekomstaak, an
ders probeer hulle om Suid
Afrika se toekoms te bepaal on
derwyl hulle nog op universiteit 
is en nog voordat hulle met die 
praktyk te doen gekry het. 

Kom vang gees! 
GEESVANG! "WAT BETEKEN DIT?", VRA DIE EERSTEJAARS EN ANDER ONINGELIG

TES. DIT BETEKEN 'N PAAR DINGE, MAAR VERAL EEN DING, NL. SING-SONGS. 

Sing-Songs is die geleentheid rede word daar Woensdagaand KOVSIES. 
waar alma! , ja alma!, die kans uitgewyk na Olenpark en die 
kry om GROOT te gaan. Ja, geesvangers kan dan terselfder
'n ieder en ' n elk wat die voor- tyd voel hoe sit pawiljoene en 
reg smaak om 'n Puk te wees, hoe byt die lug met Intervarsity. 
mag mal gaan tydens Sing
Songs. Maar darem ook nie net 
dan nie! 

ALMAL 

'n Paar studentegenerasies ge
lede is aile eerstejaars verplig 
gewees om Sing-Songs by te 
bring, maar gelukkig vind ons 
so 'n stap nie meer nodig nie, 
want alma! wil geesvang. Die 
Sing-Songs neem in aanvang op 
21 Augustus en duur tot Don
derdag 24 Augustus. Die akade
mici in ons geledere hoef nie 
wanhopig te word nie, want dit 
duur saans slegs van 6.45 tot 
9.00 nm. 

Die Sing-Songs vind natuurlik 
in die Totiussaal plaas, maar 
ons weet uit ondervinding dat 
die geesdrif so hoog loop en die 
getalle geweldig gaan groei , dat 
die saal teen Woensdagaand 
gans te klein gaan wees. Om die 

DONDERDAG. 

Donderdag 24 Augustus is die 
hoogtepunt van die kleedrepitisie 
Hoekom? Dan is dit mos die 
GROOT BRAG!!! Dis ' n een
malige gebeurtenis die en nie
mand mag dit misloop nie. Eer
stejaars, hier is die geleentheid 
in julie !ewe om die begaafde 
Puk-helde te ontmoet. Kompak 
die saal stampvol! 

'n Mens gaan darem nie in jou 
werkspak I ntervarsity toe nie, 
nee wat. Die S. R. het gelukkig 
rekening gehou met die liefde 
wat I ntervarsity-gangers het vir 
uitdos en het goed voorsiening 
gemaak. Puk-pette en vlaggies 
is elke middag tot die 24ste om 
1.30 by die S.R.-kantoor te koop 
en ook saans by die Sing-Songs. 
"Gorrelgoedjies'' is ook by die 
Sing-Songs te koop vir diegene 
wat nie die geesvangliedjies ken 
me. 

Kovsies se dirigent is natuurlik 
'n heel gesogte persoonlikheid 
gedurende die tyd . Alma! sal 
hom graag in die hande wil kry. 
Dit is vanjaar weer Corrie Ploos 
van Amstel en omdat hy 'n 
kerel is wat ondervinding het 
van skakery en die dinge, sal hy 
scker 'n glibberige kalant wees. 

Om die waaghalsiges 'n bietjie 
aan te moedig ,het die S. R. die 
volgende besluit geneem: Agt 
persone mag saam aan 'n skaak
poging deelneem en elke groep 
wie se skaakplan deur die S. R. 
goedgekeur word, ontvang R5. 
Vir die groep wie se skaking 
slaag, wag die mooi beloning 
van R25,00! Geensins te ver
smaai nie, ne? 

SKAAK. 

Die skaking begin amptelik 
om 12.00 vm. op 21 Augustus en 
duur tot 12.00 nm. op 24 Augus
tus. Kom met julie "brain
waves" manne, moenie op julie 
laat wag nie! 

Wanneer gaan ons en waar
heen? Die treine vertrek Vrydag 
25 Augustus om 10.30 nm. en 
retoerkaartjies kos slegs R5 . 
Ons sak natuurlik in ons duisen
de af Bloemfontein toe, want 
alma! wil ooggetuies wees van 
die grootste pak wat die Kov
sies nog ooit gekry het. 

Adv. Vorster het in sy toe
spraak om groter burgerregte ge
pleit en gese dat hy voel , dat die 
studente van hierdie Universi
teit toegelaat moet word om self
standiger op te tree omdat hulle 
volwasse genoeg is om hulle self 
te verongeluk - hulle hoef nie 
deur ander volwassenes veron
geluk te word nie." 

In die loop van die feesviering 
het die Eerste Minister ook die 
Weermag van Tarentaal , die 
Pyp-peloton, ge-inspekteer en is ' 

Op die hoofpawiljoen is daar 
ongelukkig net vir 200 Pukke 
plek en langs die veld is daar vir 
altesaam 2 000 Pukke ruimte. 
Maar gebrek aan ruimte pia ons 
mos nie, ons gaan nie daaroor 
tuis bly nie - ons staan maar 
op die Kovsies se skouers om 
beter te sien, as daar nie op die 
gras plek is nie! 

Hy het bygevoeg dat die Puk
ke hul universiteitsjare moet ge
bruik om jolyt te maak, anders 
word hulle later ook knorrig op 
hul oudag. 

die Tarentaalvlag gehys. 

'n Monument wat 'n Tarentaal 
wyfie op haar eiers (vervul jou 
roeping) broei, is deur adv. Vor
ster onthul. 

Die verrigtinge is bygewoon 
deur o.m. die Rektor, prof. H. 
J. J. Bingle, mnr. L. le Grange, 
LV. vir Potchefstroom, mnr. 

Ons roep julie op, Pukke, 
gaan groot, gaan mal, onder
steun lntervarsity '72 met die 
mooi gees waartoe julle in staat 
is! 

r------------.1 W. K. van der Merwe, L.P.R. , lntervarsity A. VORSTER 
APTEEK 

(Frans Nel, B.Sc.Farm.) 

* Octron-gebou 

Lombardstraat 

* VIR VINNIGE 

AFLEWERING 

SK.AKEL 7074 

mnre. Kobus van der Walt, 
voorsitter van die P. U.-studente
raad, Mannetjies Botha, voor
sitter van die P.O.K.-studente
saad, en Pieter Mulder, seremo
niemeester. uitgawe 

Mnr. Koos Kruger, burge
meester van Tarentaal, het as Die Ere-president van die Republiek van Tarentaal word deur sy 
gasspreker opgetree. volgelinge toegejuig. Regs staan die burgemeester van Tarentaal, 

mnr. Koos Kruger. Fotokuns. 

*BOUTIQUE AFLcWERING ORAL 

* GESKENKE OP DIE KAMPUS * JUWELE Tomstraat 89b en c. * KUNSHAARSTUKKE Foon 5943, 3377 

STVDENTE APTEEK 
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Karlien-hempies 

Jy Meisie 
ASTERS! Dis weer sulke tyd - Jntervarsity! Die hele kampus 
is vol daarvan. Maar by al die opgewondenheid, 'n bietjie span
ning. Gaan ons, Pukke, hierdie jaar weer wen? 

Die Pukke gaan wen, hulle kan die Kovsies klop. Maar ons 
Asters moet sorg dat ons ouens sielkundig reg is vir die groot dag. 
Want onthou - agter elke groot man staan 'n vrou. 

Asters, kom ons glo dat hulle gaan wen en motiveer ons slepe 
om ook so te dink. 

Ruk op in julie hordes, dra die nuwe kleurbaadjie en indien 
dit moontlik is, dra Puk-kleure by die baadjie. Daar is nog lnter
varsityvlaggies ook beskikbaar. 

En Jaastens aan al die dames wat self gaan deelneem- Sterkte! 
Die Pukke moet wen! 

JOUBERT MEUBELS 

* Kom besoek ons l'ir 

MEUBELS VAN GEHALTE EN 

GRAMMOFOONPLATE 

Kerkstraat 201 POTCHEFSTROOM Telefoon 3420 

CACBET MODES \ ~ 
DIE DAMES WINKEL ....... 
* SOMBRMODES 

* wi1termodes 

· * broekkouse 

TOMST~ 

NUUS-ASTER 
Ons oulike nuus-aster is Hanoc
lic Bosman, 'o finale jaar B.Sc.
student. 

Almal is bekend met Kobus 
en Hannelie, ons Afrikaanse 
sangpaar. Hannelie is verloof 
aan Kobus. Hut nuutste lang
speelplaat ,Ek en Jy" is nou 
beskikbaar. 

Hannelie verseker ons dat sy 
groot genot uit haar sang put, 
want se sy: ,mense wat sing is 
gelukkig." ( Fotokuns ). 

Die Karliendames pronk dees
dae soos ,Julyperde" met hul 
nuwe koshuishcmpies - en wic 
sou nie met so 'n oulike donkie 
vir 'n gelukbringer nie? 

(Fotokuns) . 

MANS MEER 
MODEBEWUS 

DIT IS verblydend dat die manop straat, selfs die Pukke, meer modebewus raak en verder gaan as om 
net 'n gekleurde hemp te koop. Mansklcre bet al hoe meer sakke op, dit is ligter in gewig en kan makliker 
skoon gemaak word deur die persoon self. 

Mans het ook al hoe meer be
hoefte aan geskikte slenterdrag, 
en gelukkig is daar alhoemeer 
pragtige en moderne mansdrag 
beskikbaar. 

Die baadjielapele wat effens 
breed is en die broeke wat met 
klokpype gestyleer is, is die ge
wildste. 

Broekomslae is opsioneel en 
daar word beweer dat teen 1974 
sal die algemene omslag varieer 
van 2 duim tot 3 duim. Die 
uiterse ka:1 tot 24 duim wees. 

AI hierdie feite k:!n julie, maar 
daar is tog baie ontwerpe en 
patrone in verband met mans
modes wat nooit verander nie, 
Maar hoe het dit begin? 

Knope: 

Knope aan die baadjie mou , is 
vandag van geen nut nie, op 'n 
hemp verhoed dit dat die mou 
in alles kom. As dit koud is 
word die mou vas-geknoop en 
as dit warm is kan die moue 
opgerol word. Knope op die 
baadjie is egtes net daar vir 
versiering. 

John Braden het in 1364 veer
tig knope aan sy frokkie laat 
werk, sodat hy meer aantrek
lik en belangrik kan lyk. 

Nog 'n rede waarom daar 
knope aan die baadjiemou by 
mans moet wees, is omdat daar 
na bewering so 'n bevel uit
gereik is. 

By inspeksie van 'n klomp 
soldate het 'n koning gesien dat 
een van die mans sy neus aan 
sy mou afvee, dit het hom baie 
ontstel en hy het dadelik 'n bevel 
uitgereik dat aile uniforms knope 
aan die moue moet he. Wan
neer iemand dan weer sy mou 
as 'n sakdoek wou gebruik, het 
sy neus baie seer gekry. 

Vandag het ons nog die ge
bruik van knope aan die baa
djiemou, miskien was dit tog 
waar, soos die legende lui. 

Die Wapad word gedruk 
deur Carletonville Pers 
(Edms.) Bpk., Amethyst
straat, Carletonville, Tvl. 
Posbus 406, Tel. 6184. 

Middelste: 

Daar bestaan ook volgens 
mite redes waarom mans net 
die middelste knoop van die 
baadjie vasmaak. 

Kraag: 
Nog 'n gebruik was dat krae 

in die ou dae baie groot was, 
veral in die winter het dit ge
d en as veskerming teen die 
koue. As die kraag opgeslaan 
was, het dit die nek en ore warm 
gehou. Om dus seker te maak 
dat die kraag in normale weer 
plat le, is die kepie ingesluit. 

Eerste rede: 'n Lid van die 
Britse Koninklike familie het 
een keer by 'n geselligheid waar 
hy die eregas was, aangekom 
gewees het omdat hy haastig 
was, of omdat die persoon wat 
hom moes help aan trek, nie 
sy taak goed vervul het nie. 
Maar om te voorkom dat die 
eregas verlee voel het almal toe 
net die middelste knoop van t.ilifli1lli!lllllllii(lll• ... 
hul baadjie vasgemaak. 

Tweede rede: 

Mans het vroeer graag helder 
gekleurde onderbaadjies gedra. 
Omdat hulle dan wou he dat 

::~~~~~:;:~~~~[ ~r .. ~~~ f J 
delste knoop van die baadjie ..\\ 'f 
vasgemaak. I \) 

Derde rede: l' t 

l 
Party mans is so fris gebou, 

dat hulle nie anders kan as 
om net die middelste knoop vas ~ 
te maak nie. 

t ; 

Lapel: 

Vandag word die kepie in die 
lapel net as versiering gemaak. 
Die groote verskil volgens smaak 
en mode, tog het dit 'n oorsprong 
gehad. 

Die eertydse Jode het 'n slip 
in die lapel gemaak as teken van 
roubeklag by die afsterwe van 
'n geliefde. In die geval van 
'n ouer is hierdie skeur nooit 
weer toegewerk nie. Dit moes 
dien as permanente herinnering 
van hulle verlies. Hierdie ge
bruik is eintlik slegs die laaste -----------
teken van as selfs vroeere ge
bruik, waar die hele kleed ge
skeur was by die dood van 'n 
geliefde. 

Alma! het naderhand met so 
'n skeur in die lapel begin rood
loop, die Ortodokse Jode as 
teken van roubeklag, die Chris
tene al uit gewoonte. Nou word 
dit mode om 'n slip of keppie 
op die lapel te dra. 

Verskoning 
Die redaksie maak verskoning 
vir die drukkersduiwel wat weer 
doenig was in die omruil van 
name in die ,Nuus-aster" foto 
van 4 Augus~. Verskoning 
word aangebied vir enige ongerief 
wat die betrolle dames aange
doen is. 



BE.LANGSTE.LLING 
Tydens die premier se besoek aan Potcbefstroom bet by belang
steUend na Pukke en Pote geluister. (Fotokuns). 

Massa geesdriftig 
bygewoon 

,ONS salons volle steun gee aan aldie spanne, maar veral aan die 

Theos' '. Dit was die algemeen geesdriftige gevoel tydens die massa

vergadering Donderdagaimd, waar Intervarsity teen die Kovsies 

eeo van die belangrikste oggeadapunte was. 

Nie aileen is planne om die 
opponente se dirigente te skaak 
uiteengesit nie, maar die stu
dente is ook aangemoedig om in 
hul hordes na Kovsieland op te 
trek om 'n dirigent buit te maak. 
Studente is ook daaraan herin
ner om geen eiendom te beska
dig tydens die geesvangery nie. 

In 'n verslag oor die A.S.B. 
kongres is aangekondig dat 
Kuesta '75 aan die Puk toegeken 
is. Hierin is die hulp van elke 
student gevra om mee te doen 
ten einde dit 'n groot sukses te 
maak. Uit die verslag blyk dat 
die verteenwoordigers van die 
Puk, vera\ waar beginselsake 
ter sprake gekom het, bulle uit
stekend van hul taak gekwyt 
het. Vera\ mnr. Leon Wessels 
en Kobus van der Walt soos 
,'n Petrus van Ouds" - het 

Mnr. Kobus van der Walt. 
(Fotokuns). 

kop en skouers bo die ander .,.-. ------------
uitgestaan. 

Yerslag is ook gelewer van 
die S.R.-konferensie wat gedu
rende die vakansie te Stellen
bosch gehou is. Ook bier het die 
Pukke, onder Ieiding van mnr. 
Kobus van der Walt bulle onder
skei. Die skakeltoer van die 
S.R. blyk ook bait! suksesvol 
te gewees het. Verslag hiervan 
is ter insae by die S.R. kantoor 
verkrygbaar. 

'n Wantroue in dosente wat 
toetse gedurende Itervarsity 
gee, is eenparig deur die massa 
gesteun. 

Die hoop is uitgespreek dat 
massavergaderings meermale so 
'n groot opkoms mag he. 

VERLOOF . 
en 

DIAMANTRINGE 

word aangebied teen g.ewaar
borgde fabriekspryse. 

Skakel: 
G. van R. Oosterbuizen 

Tel. 869-2860 
ALBERTON 

Konferensie 
tn Boland 

Twaalf Maatskaplike Werk
studente het die 4de en 5de 
Augustus 'n Maatskaplike kon
ferensie op Wellington byge
woon. Dit was aangebied deur 
die Hugenote - kollege as pro
jek van die A.S.B. 

Dit was die eerste keer dat 'n 
konferensie van so ' n aard aan
gebied is. AI die Maatskaplike 
Werk-studente van universiteite 
wat by die A.S. B. geaffilieer is, 
was uitgenooi . Daar was baie 
vrugbare besprekings, die deur
lopende tema, was: 

Die verantwoordelikheid van 
vandag se student t.o.v. die 
volk van more se welsyn. 

Ondersteun 
ons 

.Adrerteerders 
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BOODSKAP VAN S.S.B. 
DIS HEERLIK om na lange afwagting weer 'n besondere ,iets" 
in ons midde te verwelkom. Miskien is dit verlceerd om te se 
verwelkom, want hy maak hom deeglik self tuis - daardie ,iets" 
wat ons by gebrek aan 'n beter woord INTERV ARSITYGEES 
noem. 

Maar laat ons hom met oop arms op ons kampus verwelkom 
laat ons hom troetel en pamperlang, laat ons hom meer en meer 
teuels gee maar versigtig wees vir weghol, laat ons hom groot 
maak, want dit is hy wat ons die finale deurslag tot nog 'n Puk
oorwinning gaan gee! ! 

Pukke, dit is u bydrae. Daarsonder kan geen span hoop op 
'n oorwinning nie. 

'n Groot aantal verteenwoordig ons Alma Mater vanaf 
Vrydag tot Saterdag in Kovsieland en ons bet die versekering dat 
bierdie spanne gemotifeerd en slaggereed is. 

Ons eerste Rugbyspan? Met 'n Jim van Ren.sburg aan die 
spits en duisende Pukke op die paviljoene, sien ek vir die Kovsies 
geen deurkom kans nie. 

Ons is een en as een sal ons wen of verloor. 

Jacques Verster. 
(Fotokuns). 

Aan u wat vanjaar u eerste Intervarsity beleef: u bet die voor
reg om dee! te he aan 'n Intervarsity wat die enigste in Suid-Afrika 
tussen twee Afrikaanse Universiteite is. 

Redenaars
kompetisie Geniet hierdie propvol beker van studentwees. 

Laat waai!! Ons sien mekaar in Kovsieland. Regs verskyn m;~r. J. Pretorius 
wat die Redenaarskompetisie ge
wen bet en links verskyn mnr. 
Riaan Odendaal wat tweede ge-

Intervarsity-groete, 

JACQUES VERSTER. 

-------------~1 := .. :;:::. ::~::::: .. ;::,::;:.,:. ::: .. :: ...... =.===:~:::. ~~ kom het. (Fotokuns ). 

Straw we 
beoordeling 
by 
kompetisie 

Die Retoriese veremgmg bet 
Woensdag 9 Augustus hul hoog
te punt bereik met die jaarlikse 
redenaarskompetisie. Die rede
naarskompetisie was die uitdun 
om twee Pukke na Pretoria te 
stuur vir die A.T.K.B. se re
denaarskompetisie vir Univer
siteit en Kolleges, waar 'n groot 
prysgeld op die spel is. 

Na 'n stywe kompetisie tus-lr , 
sen die vyf redenaars, mnre, J. J 
Pretorius (eerste plek), Riaan 
Odendaal (tweede) L. M. Malan, 
Manie Haasbroek en die enigste 
dame mej. E. Stoop van Ooster
hof. het mnre, Pretorius, Oden
daal en Malan, alma! van Skuur, 
as die drie wenners uitgetree. 

Prof. T. T. Cloete was die 
beoordelaar. Yolgens hom was 
dit 'n taai stryd en 'n moeilike 
besluit, omdat die standaard 
buitegewoon hoog was. 

Prof. T. T. Cloete was die 
beoordelaar. Yolgens hom was 
dit 'n taai stryd en 'n moeilike 
besluit omdat die standaa'"d 
buitegewoon hoog was. 

Die redenaars moes 'n voor
bereide sowel as onvoorbereide 
toespraak !ewer. 

Mnr. Pretorius het kommen
taar gelewer oor die PUK se lou 
houding teenoor kultuursake 
Die hart van die PUK is besig 

Don 
Giovanni 
Truk se aanbieding van Don 

Giovanni het groot byval ge
vind by die Pukke wat ~ie 7e 
Augustus die opvoering m die 
Johannesburgse Stadskouburg 
bygewoon het. 

Die sang was deurgaans van 
hoogstaande kwaliteit, goed on
dersteun deur die orkes onder 
Ieiding van Leo Quayle. Ook 
die toneelspel was oor die al
gemeen natuurlik en bevredi
gend en dit is vera! op hierdie 
gebied dat Harold Blackburn 
as Leporello, kneg van Don 
Giovanni, die harte van die ge
hoor onvoorwaardelik verower 
bet. V oeg by sy kostelilc;e spel 
'n aangename sangstem en dan 
bet 'n mens 'n voortrefiike 
operaspeler. 

Vriendelike bediening van 'n 

mede-Afrikaner by • • • 

BAILIEPARK 
PADKAFEE 
(Langs die Johannesburgpad gelee) 

GOEIE KOS! 

FUNKE DIENSt 

U tevredenheid is ons 

PLESIER! 

Ons onderneem ook bestellings 

aan koshuise tot baie laat 

in die nag na koshuisvergaderings 

TEL. 6670 

Bult Droogskoonmakers 
en Wassery 

• 
STUDENTE! 

Dit is U droogskoonmakery en wassery. Hier sal u tuis voel. 

• 
BRING U SAK WASGOED - SPESIALE DIENS AAN 

STUDENT E. 

Herstelwerk aan klere in 'n japtrap. Fout met u skoene? 
Bring bulle ook! 

* AFSLAG OP SEKERE HOEVEELHEDE. 

• 
Tomstraat 98 Telefoon 6674 
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Die betekenis van A.S.B. 
PAD Afrikaner-studente • 

Vlf 
Hervormings, hervormings 
dit bet al 'n mode woord ge
word, nieteenstaande dat dit 
so oud is as die mens self. 

Die A.S.B. bet ook 'n her
vorming ondergaan, maar wat 
beteken dit vir my as Afri
kaanse student. Die vraag is 
heeltemal geregverdig, maar laat 
ons kyk of ons 'n antwoord daar
op kan vind. 

In die hervorming van die 
A.S. B. het drie aspekte van die 
belange behartigende funksie 
van die A.S.B. na vore gekom, 
naarnlik: 

I. Inter-universitere taak 
2. Binne-universitere taak 
3. Buite-universitere taak. 

Inter-universitere: 

Dit is die reel en ko-ordinering 
van die Afrikaanse universiteite 
kolleges, en komitees onderling 
oor 'n spesifieke onderwerp. 
'n Goeie voorbeeld hiervan is 
Kuesta (wat terloops aan die 
sorg van die Puk opgedra is vir 
1973). Soos u weet is dit 'n 
weeklange projek waaraan 
enige student wat aan 'n Afri
kaanse inrigting studeer kan 
deelneem. Dit is dus 'n same
koms en 'n skakeling op lnter
universitere terrein. 

Binne-universitere: 

Dit is waar die belang van die 
Afrikaanse student behartig 
word binne die konteks van sy 
eie universiteit. 'n Goeie voor
beeld hiervan is die mosie wat 
lui dat: aan die Universiteit van 
Pretoria opgedra word om 'n 
nasionale werkverskaffingsburo 
en 'n studentehulpdiens op die 
been te bring. Dit bring mee 
dat die A.S.B. sal poog om 
vakansiewerk te verskaf aan 
studente van die geaffilieerde 
sentrums. 

V erder sal daar verskeie aka
demiese simposiums gereel word 
vir onder andere die Natuur
wetenskap-, Regs-, Wysbegeerte
en Sosiologiese- en onderwys
studente. 

Soos u sien is hierdie afdeling 
toegespits daarop om vir die 
studente iets te verskaf ter ver
reikking van die student se per
soonlike belange op akade miese 
en indiwiduele terrein. 

Buite-universitere: 

nemens is om oorsee te gaan. 
Met die kaart kan die student 
tot 50% afslag kry in die meeste 
Iande i_!I Europa vir onder an
dere: toegangsgeld vir museums, 
katedrale, vermaaklikheidsplek
ke ens. 

Daar bestaan ook 'n ooreen
koms tussen die A.S.B. en twee 
lugrederye wat enige student op 
'n Afrikaanse kampus min of 

Studentemening 

sodanige projek af van elke 
Afrikaanse student. 

U het dus die volste reg om 
u Studcnteraad op hulle tone 
te hou en gereeld navraag te 
doen of die studenteraad wei sy 
werk doen. MAAR die stu
denteraad kan aileen die werk 
nie doen nie, want die nuwe 
konstelasie is so opgestel dat 
elke projek aileen tot volle rea
lisering kan kom, indien die 
studente meehelp in die organi
sasie en bywoon van spesifieke 
projekte. Met ander woorde 
indien u op 'n komitee gekies 
word wat 'n spesifieke projek 

INTER VARSITY 
DAAR IS twee geleenthede elke jaar wanneer aile boeke opsy
skuif word, aile akademie vergeet word en die studentelewe 'n 
hoo~tepunt_bereik--:- K~r~aval en Intervarsity. Met Karnaval ag
ter d1e rug, IS daar h1erd1e Jaar nog net een geleentheid om op groot 
skaal droog te maak (behalwe natuurlik nou die eksamen aan die 
einde van die jaar). 

Die Pukke het op die oomblik 'n trotse tradisie om te hand
haaf- die Kovsies kon nou al vir vier jaar na mekaar nie daarin 
slaag om die Theos te klop nie. Die o/20-rugbyspan het ook die 
afgelo~ tyd bewys dat dit moeilik gaan as daar Pukke op 'n rug
byveld 1s. In bale ander sportsoorte soos landloop en stoei, om 
nou maar twee uit te sonder, is die Kovsies telkens met die kous 
oor die kop van die veld afgestuur. 

' organiseer of beplan, werk u nie 
aileen vir die A.S.B. nie, maar 
vir uself en vir u mede-studente. 

meer 50% afslag gee op n 
vliegtuigkaartjie na enige plek 
in die vrye wereld. 

Die groot vraag is egter :- gaan dit vanjaar weer gebeur? 
Dit MOET vanjaar weer gebeur en dit is elke Puk se plig, of hy nou 
deelneem of nie, om by te dra tot 'n oorwinning. As elke sportman 
maar net, soos in die verlede, sy beste uithaal, isdaar geen twyfel 
dat ons die Kovsies vanjaar weer 'n keer gaan mors op aile ge
biede. 

Die A.S.B. sal poog om voort
aan meer die mondstuk van die 
Afrikaanse student te wees, veral 
met betrekking tot lands- en 
lewensvraagstukke. 

Sukses: 

Nou vra ek u of die vraag in 
die begin gestel nog steeds on
beantwoord kan bly. Die A.S.B. 
is 'n organisasie van Afrikaan
se studente vir Afrikaanse stu
dente. Bogenoemde projekte is 
maar 'n klein deeltjie van wat 
beplan word en in die nuwe pro
jekstelsel wat aan dstudenterade 
en komitees toegeken word, hang 
die sukses en die deurvoering van 

Die betekenis: 

Die A.S. B. skep dus vir my die 
geleentheid om myself uit te 
leef op die drie bobenoemde ter
reine. Maar dit hang alles af 
of ek as student wil deelneem 
of nie. 

Met die gevolg dat die geleent
heid wei daar is, maar die onus 
rus op my en nie die A.S.B. nie. 

Enige wenke tot uitbreiding 
of kritiek is altyd welkom. 
Per slot van sake is die A.S.B. 
u A.S.B. en nie meer Leon Wes
sels of die studenteraad se 
A.S.B. nie. 

LEO VAN SCHAlK. 

Daar kan nie genoeg klem gele word op ondersteuning van die 
kantlyn af nie. Geen span sal ooit laat slaple as hy die regte onder
steuning van die massa kry nie. Skree dus maar gerus jou keel hees 
- na 'n oorwinning maak 'n seer keel nie saak nie. 

Die Wapad wens aan aile deelnemers sterkte toe. Daar word 
by voorbaat 'n woord van gelukwensing aan aile wenspanne gerig, 
maar ,you can't win them all'. Aan die ouens wat minder gelukkig 
is, kan ons maar net se - verloor soos 'n Puk. Gaan skud daar
die Kovsie se blad, maar brom onder jou baard (lipstiffie) dat vol
gende jaar nog 'n jaar is. 

PUKKE, ONS GAAN HULLE MORS. 

Puk-gees 
DA T DAAR nog op ons kampus 'n eiesoortige Puk-gees heers, het 
duidelik aan die Jig gekom met die besoek van die Eerste Minis
ter aan die kampus die afgelope naweek. 

Hierdie , tarentaalgees' wat sy oorsprong te danke het aan die 
stigting van die Republiek van Tarentala, is 'n teken van die 
lewenskragtigheid van ons studentelewe. Oat hierdie optrede 
die waardering van die betrokke besoekers ontlok het, het duide
lik geblyk uit die gunstige wyse waarop die premier gereageer het. 
Na die inspeksie van die pyp-regiment, het adv. Vorster sy dank 
uitgespreek ,dat al die verantwoordelike knope vir die geleentheid 
aangewerk is". 

Die gunstige wyse waarop die pers hierdie geleentheid weer
gegee het, dui daarop dat hierdie egte studentepret nie ongemerk 
verbygaan nie. Ons kan trots wees op ons eie, oorspronklike Puk
gees. 

Pukke vervul 'n leidende funksie 
in die A.S.B. 'n A.S.B. - hoof
bestuursvergadering is onlangs 
op die kampus gehou. V.l.n.r. 
verskyn mnr. Tonie van Tonder, 
voltydse sekretaris van die A.S.B. 
mnr. Leon Wessels, president 
van die A.S.B. en mnr. Sias 
Reynecke, die onder-president. 
Nog 'n Puk, mnr. Leo van 
Schaik, is addisionele lid op die 
hoofbestuur. (Fotokuns). 

Wit bit Woorb Redaksie 
HOOFREDAKTEUR: 

Gerrit Pienaar (6370). 
BEMOEDIGING. 

Jes. 41:10. 
SUBREDAKTRISES: 

Dit is die behartiging van die 
student se belange buite die 
universiteits-kompleks. Met an
der woorde dit dra geen verb and 
met Inter-universitere skakeling 
of akademie nie. Hier onder an
dere is die toere na Europa 'n 
goeie voorbeeld. 

Verder is die A.S.B. ook nou 
lid van 'n organisasie in Hol
land wat 'n studentekaart uit
reik aan studente wat van voor-

ELK£ MENS het bemoediging nodig. Daar is dan ook in die !ewe van elkeen van ons sekere persone 
wat hom of haar bemoedig in die worsteling met probleme, om te presteer, om te volhard, ens. Hier
die menslike bemoediging is vir iemand beslis baie werd, en veral as dit van 'n dierbare kom. 

Amanda Attwell (3211). 
Nicolette van der Walt. 

SEKRET ARIS-PENNING
MEESTER: 

.,Kyk Pal Dit werk!" 

Maar nou is dit ook so dat daar nie altyd so iemand byderhand is wanneer mens soms die behoeftes 
aan bemoediging voel nie. Daar kom tye van neerslagtigheid, vrees. angs en onserkerheid. 
Vir die gelowige skep dit egter geen probleem nie. Vir hom is daar altyd troos en bemoediging in die 
Skrif. Hy weet waar sy God is: Hy is hier met my. 
So is dit dan ook as die jaar ten einde snel en daar Ic toetse en eksamens voor. Dan is dit die tyd om 
verantwoording te doen van die jaar se werk. 
Eksamen is nie net verantwoording doen aan die professor of dosent, of aan u ouers nie. Dit is ook 
rekenskap gee aan God van die talente waarmee Hy u begiftig het. Dit kan ook nie in eie krag aileen 
geskied nie, want dit is God wat die krag en genade daartoe skenk. Daarvoor moet daar gebid word. 
Vir die student wat sy menslike plig gedoen het behoort die eksamen geen vrees is te hou nie. Te 
meer vir die gelowige. Dan kom die troos en bemoediging van die Woord: ,.Wees nie bevrees nie." 
Hoek om nie? ,Want Ek is met jou." AI is jy dan ook bevrees vir wat voorle, is in hierdie woorde al 
die bemoediging opgesluit wat jy nodig het. 
Daarby kom ook 'n vermaning tot volle vertroue: ,kyk nie angstig rond nie." Vrees laat 'n mens rond
kyk vir 'n moontlike bron van hulp en ondersteuning. Die gelowige hoef egter nie rond te kyk vir 
hulp nie, sy hulp is steeds met hom. Hy kyk net biddend na Bo: ,Want Ek is jou God." Wie is 
die ,Ek"? Hy is die God wat in benoudheid en angs sy kinders onderskraag met krag uit die hoogte. 
Hy is die enigste wat kan help. Hy is dit wat ook die verstand verlig en aan u wysheid en insig gee. 
Hy is dit wat u versterk, die krag gee om met die talente te woeker wat Hy aan u geskenk het. Hy is 
dit wat u sal help. Hy is dit wat u ondersteun met 'n sterke, reddende regterhand. 
,Wees nie bevrees nie, want Ek is met jou;" Telkens gee Hy aan die gelowige die bevestiging. Die 
gelowige weet wat by in God het, maar as by soms tog twyfel of bevrees word, dan neem hierdic woor
de aile twyfel uit sy hart weg. AsHy se: ,Ek is jou God," dan se Hy ook daarmee: ,jy is Myne." 
Hy is die Vader wat sy kinders in liefde gadeslaan en troos en bemoedig: ,Wees nie bevrees nie." 

D. C: P. STOLTZ. 

Dave van der Walt (2067). 
SJRKULASIEBESTUURDER: 

Kobus van der Walt (2030). 
ALGEMENE NUUS: 

Quintus Peiser (2171). 
SOSIAAL: 

Wilma van den Dool. 
DAMESBLAD: 

Jessica Knoetze (3214). 
KOSH UISAANGELEENT

HEDE. 
Riaan Odendaa1 (2024). 

AKADEMIES: 
Willemien Jerling (2037). 

KUNS: 
Jessica Knoetze (3214). 

SPORT: 
Gert van Jaarsveld (2030). 

FOTO'S: 
Danie van Graan (4722). 
G~neem deur Fotokuns. 

SPOTPRENT: 
Erich Feierabend. 



ALMA MATER - AAND

Tydens die Alma Mater-aand is die eerste van die nuwe Puk-baadjies aan mnr. Sarel Pretorius, pligter 
van die Alma Mater, oorhandig. V.l.n.r. is mnr. Jannie Barnard (namens die vervaardigers), mej. 
Jessica Knoetze. mnr. Sarel Pretorius, en mnr. Jacques Verster, konvenor van die kleurekomitee. 

(Fotokuns). 

Stel belang 
. 
1n baadjie 

GROOT BELANGSTELLING beers deesdae op die kampus oor die veelbesproke nuwe PUK-baadjie, 
by studente sowd as dosente. Menige klas word begin met 'n bespreking en waardering van die baadjie. 

By die winkels waar die baa- ging van die kant van die Stu- dieselfde nuwe snit met die ou 
djie verkoop word, is die belang- denteraad. Dit is nogal veel- kleure-strepe verkies het. Die 
stelling baie groot en ongeveer seggend dat so baie oudstryders prys is net uit die bose! 
340 baadjies is tot dusver ver- deesdae mondelinge Handboek-
koop. Eersdaags sal die prys eksamen aHe! 
met R4,00 verhoog word. 

Enkele Pukke en oud-Pukke 
het hul menings en gevoelens 
as volg oor die nuwe baadjie 
gelug: 

Hanna Venter, U.L.O.D. ill: 
Dit is pragtig, en veral die 

spesiale snit vir die dames is 
mooi. Ook die mans se baa
djie is mooi, dis net jammer 
so min mans stel belang daarin 
om dit te koop en te dra. Dit is 
' n ideale oud-studente baadjie 
en ons kan met trots ons Alma 
Mater oor die hele land uit
dra. 

Braam le Roux, B.A. tPropodeu
ties) ill: 

Hierdie is ' n lofwaard·ige po-

Santie Pretorius, B.A.I. : 
Wat dit is, weet ek nie. Dis 

sommer net 'n gevoel. 'n Ge
voel wat enige Puk sal kry as hy 
nadie nuwe PUK-baadjie kyk
so 'n miniatuur van die gevoel 
wat ons kry as ons na Oranje
Bianje-Bou kyk. Ai, daardie 
wapen wat so uitstaan op die 
maroon-baadjie-sonder-strepe! 
Daardie snit wat dadelik die oog 
vang! 

Fanie Sadie, H.N.O.D. I: 
Hoewel dit baie mooi is, glo 

ek nie die vreesfike befangstel
ling sal veel Ianger duur as die 
einde van die jaar nie. Tog is 
dit iets wat elke Puk met trots 
kan dra. Nogtans sou ek egter 

POTCH. SPARES 
(PTY.) LTD. 

VIR ALLE MOTORONDERDELE EN TOEBEHORE 

FOR ALL AUTOMOTIVE PARTS & ACCESSORIES 

* Tel. 6077, 4595 Posbus/P.O. Box 260 
39 Lombard Str. 39, Potchefstroom, Tvl. 

KOLLEIE DIEIISENTRUM 
H/v. Von Wielligh- en Presidentstraat. Tel. 5800 

* 
VIR CITROEN EN RENAULT 

* 
Groot voorraad uitgesoekte, gebruikte moto~. Vol
ledige verkope, onderdele en herstelwerk vrr aile 
motors. 

* 
ONS SPESIALISEER IN CITROEN EN RENAULT 

Parlement 
• 

1n 
Totiussaal 

Die studente van die P. U. 
vir C.H.O. sal voortaan nou be
kend staan as Suid-Afrikaners 
en nie Afrikaners, soos wat die 
regerende party voorgestel het 
nie. Hierdie besluit is met 'n 
vyf stem meerderheid aange-
neem. 

Die P.N.B. het hulle termyn 
se verrigtinge op 'n hoe noot 
afgesluit met die hou van 'n 
Studenteparlement op Dinsdag 
15 Augustus. Die regerende par
ty, bestaande uit koshuise hoof
saaklik van oorkant die &poor 
het 'n wysigingswetsontwerp in
gedien wat lui dat aile studente 
van die P. U. vir C.H .O. voort
aan as Afrikaners sal bekend 
staan en dat ,Suid- Afrikaner" 
geskrap word. Die regerrende 
party was met 'n m eerderheid 
van vier in die Raad. (29-25). 

Die lid vir Middelburg, mnr. 
Leo van Schaik het die motiewe 
gestel waarom die regering die 
wysiging wou inbring. Hy het 
uitgewy oor die trots en tradisie 
van Afrikaner wees en daarom 
moet elke PUK 'n Afrikaner 
wees. 

Die inleidende spreker van 
opposisiekant, die lid van See
punt, mnr. Riaan Odendaal 
het daarop geantwoord dat die 
PU-student hom nie moet blind 
staar teen die eng begrip Mri
kaner nie. Suid-Afrikaner en 
ons universiteit het nie net Mri
kaanssprekendes nie op wie 
Mrikanerskap afgedwing moet 
word nie. 

Volgens mnr. Ockie Rauben
beimer, voorsitter van die P.N.B. 
was bierdie eerste studente
parlement 'n groot sukses. Met 
al die baakplekke uit die weg 
geruim word beoog om dit 'n l-----------------------..1 jaarlikse instelling te maak. 

DIE WAPAD, VRYDAG 25 AUGUSTUS 197~ & 

Deur my lens 
Ref/ektor 

PUKKE, wanneer ons vanjaar die landjie bier anderkant die Vaal
rivier binneval, maar veral wanneer ons die boofstad (genaamd 
een of ander fontein) binnestoom, dan moet daardie Kovsies 
weet van ons. En ek is oortuig dat bulle wei deeglik bewus sal 
wees van ons, want dit is nie die moeilikste ding op aarde om daar
die dorp te steur in sy vaste en stroewe gang nie. 

Wa,t soos 'n paal bo water staan is dat ons, soos reeds tradi
sie geword het, 'n dawerende oorwinning oor die Kovsies op die 
paviljoen sal behaal. Wat hierdie ·gees-oorwinning vanjaar des te 
groter en luisterryker sal maak, is die bykomende selfvertroue wat 
'n nuwe baadjie verleen. Want hierdie nuwe baadjie waarmee ons 
vanjaar Kovsieland binneval is 'n noodwendige ontwikkeling om 
baie trots op te wees. Ons salons baadjie die eer laat toekom wat 
dit verdien. 

Dus, wanneer ons Saterdag Kovsieland binnestroom soos 
'n donderstorm na 'n tweejaar droogte, dan is ons ten minste seker 
van een oorwinning. (Hoewel ons doedies natuurlik ook die 
mooiste is). 

Hoewel dit eintlik gaan om wie op die veld weo in die ln5t! 
wedstryd, hang alles nie daarvan af nie. 

U kan gerus u bande versool by • • • 

60LIIEN WEST 
BETBEADEBS 

'N VOLLEDIGE BANDED lENS ONDER EEN DAK! 

Groo! voorraad 

* NUWE en VERSOOLDE bande 

Versoling nou ook verkrygbaar in die 
GOODYEAR G 800 loopvlak * Nuuts e ·oeste! vir WIELSPORING en 
-BALANSERING 

LOMBARDSTRAAT 37- POTCHEFSTROOM 

Skakel 3297 vir betroubare d;ens en Jaagste pryse) 

Fa. Ek sw:t. al ~rOO; Pa. 
DIS net die plat sa< 

mtmypta. 
Gtoet:e, 
EKKe. 

"Aanstoot, We8rlig! Hoe 
Ianger jy draal, hoe meer 
rente ver1oor ek!" 

Dit werk regtig so! 
Open 'n Spaarrekening by Saambou- Nasionaal. 
Jy kan enige plek in die land geld daaruit 
onttrek. En enigiemand (selfs jou ~) I :an enige 
plek in die land geld op jou reksning iri:>etaal 
Boonop betaal ons jou 4% rente cip daagliksS 
balans ... net omdat jy so slim is I 

SAAMBOU
NASIONALE 
IIOlNERENIGING 
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Beiil bet,lls 
.,;r toto's Vakansie- KOSHUIS·NUUS 

bedrywighede OVER DE VOOR: Mnr. Piet van Marleveld (Piet 
Fotokuns) bet aan Die Wapad 'n Groepie Pukke bet gedu
laat weet dat by graag, soos in rende die vakansie saam met 'n 
die verlede, klas- en groepfoto's groep Sunnyside J.V. hulp gaan 
sal neem van Pukke. verleen op die sendingstasie De 

Hy rig 'n dringende versoek Hoop in Noord Transvaal. 
aan aile Pukke om voor 15 
Septembermetbomin verbinding Die sendingstasie is op 'n 
te tree i.v.m. reelings vir die plaas wat aan drie gemeentes in 
neem van sulke foto's oom Pretoria beboort en is in Ven
Piet se dit is nutteloos om na daland gelee. Deur midel van die 
15 September te kom vir die boerdery word ook 'n voorbeeld 
neem van sulke foto's aangesien van die Vendas gestel en dit is 
hy dit nie sal klaarkry voor die dan ook die idee van die plaas. 
einde van die akademiese jaar 
nie. Die hulpverlening bet hoof
p.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;====:; saaklik bestaan uit die herstel 

Hierdie jaar is die tienjarige 
bestaansjaar van die vesting 
Over-de-Voor en daar is al 
reeds 'n program voor die dag 
gekom. Op die amptelike ver
jaardag van die koshuis, nl. 29 
Julie is daar die oggend vroeg 
'n vlaghysing gehou met die 
aankoms van die president en 
'n erewag kompleet. Daar na 
het die I ste XV teen Kompleks 
uitgedraf en hulle met die kous 
oor die kop huistoe gestuur. 
Verder is daar 'n baie gesellige 
intertee met Karlien gehou. 

SKE.NKING 
AAN P.U. 

van masjinerie, hulp met die 
boerdery en die bou van ·~ ker~ 
'n entjie daarvandaan. Dte met
sies bet hoofsaaklik administra
tiewe werk gedoen. 

Dan wil ons baie geluk se aan 
Kobus Boyens wat verloof ge
raak het en by voorbaat geluk 
met Christo Stassen se huwe
lik op die 2de September in die 

Toekoms spog deesdae met nuwe hempies. (Fotokuns ). 

Potch. lnry 
Maan. 21 en Dins. 22 Aug., om 
7 nm.: 
Vry. 25 en Sat. 26 Aug. om 9 nm.: 

LUST FOR A VAMPIRE 
Ralph Bates, Suzanna Leigh, 
Barbara Jefford, Michael 
Johnson. 
'n Opwindende riller. 
(4-12) 

* . Woens. 23 en Don. 24 Aug. om 
7om.: 
Vry. l5 en Sat. 1.6 Aug., om 
6.45 nm.: 

THEY CALL ME TRINITY 
Terence Hill, Bud Spencer, 
Aksiebelaaide· skop, skiet en 
doodslaan. 

Goue Waste 
Mun. 21 en. Dins. 22 om 7 om.: 
Vry. l5 en Sat. 26 om 6.45 om.: 

* 

THE RATTLER KID 
Richard Wyler, Brad Harris, 
Geen Ouderdomsbeperking. 

Woens. 23 en Don. 24 om 7 om.: 
Vry. l5 en Sat. 1.6 om 9 nm.: 

ELMER GANTRY 
Burt Lancaster, 
Jean Simmons. 
(4-18). 

20th Century 
Mun. 21- Sat.l6: 

LIEFDE VIR LELIK 
Cobus Rossouw, 
Marie-Louise Muller. 

* Mau 28- Woens. 30: 
BLUE WATER, WIUTE 
DEATH 
Peter Gimbel, Ron Taylor, 
Valerie Taylor. 

Mnr. H. M. Robinson, Direkteur van Ontwikkeling van die P .U. 
(tweede van regs), besig om die model van die Universiteitskampus 
toe te lig aan van l)nks mnre. J. L. van der Merwe, onderbestuur
der van die United Bouvereniging se tak op Klerksdorp, A. J. 
Zwarts die takbestuurder, P. van Marleveld, wat 'n agentskap op 
die suit in Tomstraat bet, en H. L. Kitshoff, 'n Potchefstroomse 
direkteur van United, net nadat mnr. Kitshoff 'n tjek aan mnr. 
Robinson oorhandig bet. Die tjek was die jaarlikse skenking van 
die Bouvereniging aan die P.U. Die skenking is onlangs in die kan
toor van mnr. Robinson gemaak. (Fotokuns ). 

DIGBUNDE.L DE.UR 
SKRYWE.RSKRING 

(Bekendstelling deur Johan Bruwe r) 

NOU HET ons al weer tyd gekry om iets te verwag van 'n jaar. 
Soveel maande gelede bet ons 'n geskenk ontvang van die Skry
werskring. Met woorde gemaak : 23 gedigte; 'n eerste vertelling. 
Vir almal om te lees. 

En nou, met 'n jaar, kom Au
gustus en iets meer. 'n Ritme 
word geskep, 'n herhaling van 'n 
polsslag bring 'n nuwe lewe: 
die voorspelling van 'n tradisie. 
Voor my le nie 'n grys omslag 
nie. Niks om 'n gaap te voorspel 
nie. Voor my le wat my Ius laat 
voel om binne-in te loer: 'n 
boekie, lewendig in oranje op 
pers. 

Meer as 'n boekie :· bier is 'n 
LENS. Maar hier is nie fokus
punte van grys lig nie; bier is 
brandpunte in kleure wat gloei, 
van pers: 

En nou's dit stil 
mineur en dof 
miskien nog net die geur 
van jou lyf aan die lakens. 

- Hoe dood jy is (Jan Swane
poel). 
tot oranje. 

Februarie kantel 
in 'n lugvol blou 
en skrikkel goudverdronke 
twintig plus nege dae om. 
(Wimpie Lemmer). 

jy vou 'n ewigheid in jou 
han de 
'n ewigheid 
in die nuttelose rus van jou 

han de. 
- Bidder (Johan Botha). 

Van Armageddon, onthulling 
en berusting, en die reen in 
die grond. Van baie dinge. 

Die wat oe het, kan nader 
kom. Hier is iets om te vind: 
'n klein manuskrip met woorde 
en illustrasies in swart ink. 

W oorde: gespel met letters -
maar meer as letters. 'n Vilt
werk met skakerings van elf 
mense wat ons ken, maar eers 
hier kan weet. Hier gee bulle 
dinge wat goed is om te neem. 

Wie wil 'n god van katte voel 
en sien? Kom, die oog kan boor 
op bladsy 39. 

Nege-en-dertig bladsye is ge
noeg om 'n geskenk mee te maak. 
'n Geskenk is dit wat 'n mens 
wil here en met tye weer na 
kyk. 
Lens: Tweede digbundel van 

die Skrywerskring. 

N.G.-Kerk, Mooirivier. Aan 
al die slepers wat nog vasbyt 
se ons, hou so aan en aan die 
wat nie meer sleep nie, daars 
nog baie tyd en baie vi sse in die 
see. 

Tydens die naweek van die 
29 Julie is daar die Over-de
Voor Gholf kampioenskappe ge
hou en die Gholfklub het bulle 
geboue tot ons beskikking ge
stel. Daar is in die Afd. A en 
Afd. B deelgeneem. Die A Afd. 
is gespeel deur spelers met 'n 
voorgee van 0-20 en die B 
Afd. gespeel van 24 af op. 

Schalk van der Merwe, wat 
saam met Dries Coetzer aan die 
Gaselleproewe deelgeneem het, 
het die A Afd. met 'n telling 
van 83 gewen nadat hy reeds 
9 oor op die eerste 9 putjies was, 
dit betekcn dat hy slegs I voor 
was op die 2de 9. 'n Bait~ goeie 
prestasie en baie geluk. In die B 
Afd. het Johan Kriek geseevier 
met 'n telling van 49 oor 9 
putjies. Johan Steyn het die 
prys gewcn vir die meeste houe 
gespeel. 

In die koshuis se veerpyltjies
kampioenskappe moet daar nog 
tussen Schalk en Karel van 
Heerden uitgespeel word om te 
sien wie die wenner sal wees. 

Met die rugby gaan dit ook 
baie goed, want met nog net een 
wedstryd, teen die Skuur oor, 
loop ons in die 3de liga reeds 
gelyk wat punte betref. Die 
kans is goed dat bulle die liga 
gaan wen. 

Wat die Intervarsity betref. 
moet daar 4 spanne uit Over
de-Voor kom om die Kovsies 
ook kaf te draf. 

Aile sterkte aan die spanne 
wat nog moet speel en byvoor
baat geluk met die wenners van 
die liga's. 

KARLIEN: 

AI ons nuwe Karlien-hempies 
gesein? Hou gerus die asters 
dop. Me so 'n kleurvolle en 
besondere hempie gaan die Kar
lien-asters beslis die oog vang. 
Want dis nie sommer 'n gewone 
jaar vir Karlien hierdie nie. 
Daarvan getuig die vyfjarige
viering van ons ,Wimpie" alias, 
ons Donkic, met 'n lekker , volk
spele" by die dam. 

Dit was ook ons sleep, Over
de-Voor, se tiende verjaarsdag 
en ons bet dit saam baie aan
genaam in Karlien se sitkamer 
gevier. Daardeur het die bande 
tussen Karlien en Over-de Voor 
nog hegter geword. 

Met die koshuisnetbal is Kar
lien nog onoorwonne. Baie ge
luk aan julie - hoop bulle sal 
ook met lntervarsity die Kovsies 
in die stof laat byt. 

Baie geluk aan Hester Venter 
vir. haar prestasie in die land
loop behaal. 

Mooi loop aan al ons Karlie
nersl 

Hier is wat met stilte graat 
van aile tyd, ingegiet in meer as 
'n oomblik: 

Redakteur: Jan Swanepoel. 
Keuring: Prof. T. T. Cloete. 
IDILflrasies: Johan Bruwer. 
Gedruk deur Potchefstroon;t 

UBERAUA: 

Dit is aand en dit reen 
jy vou jou hande en dit reen Herald. Prys: SOc. 

Waar is die verslaggewer wat 
so gekant was teen die skeiding 

van Liberalia en Makouvlei se 
rugbyspanne? Ons eerste · span 
wen teen Klerksdorp se vierde 
span 48-0. Kyk bietjie hoe lyk 
die punte stand en die liga. Ge
lyk aan ons eerste span wat so 
mooi presteer. 

Dankie Kasteel vir die wed
stryd teen julie. Net jammer ons 
moes so lank wag vir julie span. 
6-1 is darem nie te ver ver
loor nie, of hoe? Gelyk ook 
aan Brian Deane met sy prag
vertoning teen die Bullions. 
Nog 'n uitblinker is Elmo Fer
reira wat die mans enkel op die 
Wes-Transvaalse se geslote ten
niskampioenskappe gewen het. 
Was dit ook nie vir daardie 
,ou" tekkies nie, weet ek nie of 
hy die paal sou haal nie. Nie
temin baie geluk. 

So van skaak gepraat, hoe lyk 
dit Neville, daag bietjie daar
die Amerikaner uit! 

Maar dis nie net op sport 
gebied waar ons uitblink nie. 
Neem nou maar vir Jo Enslin, 
met sy Sosiologie , Cum Lau
de" in albei sy hoofvakke. Hy 
kan bly wees dis nie , Cum back" 
nie. Dis seker ook maar dinge 
wat ,jek vir 'n krap", of hoe 
Joe? Hiermee dan 'n amptelike 
uitdaging aan Kulu vir 'n hok
kie wedstryd. Julie beter solank 
begin oefen . 

SKUUR: 

Die Skuurmanne het uiteinde
lik bietjie rus gekry toe die 
eerstejaars die afgelope week 
bietjie in die bek geruk was en 
die nodige respek weer teenoor 
bulle seniors betoon is. Alma[ 
is nou ware Skuurmanne en ons 
sien uit na volgende jaar se 
dinge. ,DIE SCHUURDER" 
het weer die Jig gesien. Ons wag 
net vir die ander koshuise se 
poginge om 'n koshuisblad uit te 
gee. 

Op kultuurgebied het die 
Skuur presteer. Die eerste drie 
plekke op die PUK-redenaars
kompetisie is deur Skuurmanne 
geneem. Johan Pretorius en 
Riaan Odendaal gaan die Puk 
op die interuniversitere rede
naarskompetisie in Pretoria ver
teenwoordig terwyl Lourik Ma
lan derde gekom bet. 'n Presta
sie vir die vaal geboue. 

,Jy ken my nou maar neer
sit. Ek WEET hoe om te 
· step." 
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SPORTKAPTEINS GESELS 
HOKKIE 

Christeen Naude. 
(Fotokuns ). 

Die jaar word daar harder as 
ooit tevore geoefen op die hok
kievelde. Die dames oefen tot 
drie keer per week tot die sweet 
loop, asook nog addisionele, 
individuele oefeninge onder me
kaar. Met die hulp van ons 
afrigter en bestuurder, dr. Rei
necke, onder meer bekend as 
,Pa", word goed gelet op ~ie 
verbetering van tegnieke, utt
houvermoe asook algehele span
spel. Die dames gee bulle volle 
samewerking en daar beers 'n 
gesonde gees onder die groepie. 
Ons bedank ook die tweede 
span en bulle kapteins, Lamelle 
Cilliers, vir bulle bereidheid om 
ons goeie oefening te gee. 

Gedurende die afgelope jaar 
bet die standaard van ons klub 
besonder vinnig gestyg, deurdat 
alma! bulle bereidwilligheid toon 
en saam-oefen. Op die Wes
Transvaalse Kampioenskappe 
het die Pukke gewys wie is baas 
oor 'n hokkiebal en gewen. 'n 
Aantal dames is gekies om Wes
Transvaal te verteenwoordig op 
die Interprovinsiale toemooi, en 
indien daar nie so vee! dames on
verkiesbaar gestel was nie, sou 
die hele PUK-Span Wes-Trans
vaal verteenwoordig het. Elk
geval geluk aan daardie dames! 

Teen die ander spanne in Wes
Transvaal bet die P.U. sover 
goed gevorder en gaan nog, 

HUIS en 
TUIN 

Vir al u Student behoeftes. 

* Tel. 4641 

* U KEN ONS 

MANS EN DAMES! 

KLERE

VERSTELLINGS 

Ons het nou reeds 5 opgeleide 
masjiniste om voor . te bly, 
sodat ons vir u vinnige en 

deeglike diens kan gee. 

Laat ons hierdie kruis vir u 
dra. Bring maar gerus. Ons 
is al oor en oor getoets en 

ons kliinte is tevrede. 

ESLITA 
KLEIE

VEIITELLEIS 
Tel. 8775, Potch Pressgebou, 
016nlaan 3A, Potchefstroom. 

danksy die spontaniteit onder 
die klomp. Indien daar gevra 
word of ons gereed is vir Kovsies, 
sal ieder en 'n elk net een ant
woord be en dit is: ,die jaar 
loop ons Vrystaat deurmekaar, 
selfs nie Annette van Pletzen 
sal weet wat haar getref het nie !" 

Ons kan ten slotte net dit se, 
ons P.U. Dames Hokkiespan is 
gereed en reg vir Kovsies en 
elke dame gaan haar beste !ewer 
daardie dag en speel soos no g 
nooit te vore nie. 

Dankie Pukkies, julie is 'n 
oulike groepie wat Iekker saam
staan. 

Die span is: 

Reca Labuschagne, Francis 
Pheiffer, Christeen Naude, (kap
tein), Petro Pretorius, ~ester
tjie de Korte, Elsa Ptenaar, 
Ronel Beukes, Marieta Breedt, 
Klatie Slabbert (o. kapt.}, Wilna 
de Jager, Sights van der Schyff, 
Elsa Kruger, Dr. Pa Reinecke, 
(bestuurder). 

Ollie Chrisholm. 
(Fotokuns). 

TAFEL TENNIS 
Niles gaan ons in ons stuit 

om die beker in te palm nie. 
Ons gaan sommer net so voort 
op die oorwinningspad van die 
hele jaar. Verwaand se julie? 
Glad nie, net selfversekering dis 
at. Ons gaan die Kovsies so 
mors bulle sal nooit weer 'n 
tafeltennisbal in die ,gesig" wil 
staar nie. 

Daar gaan drie spanne af 
Bloemfontein toe om die arme 
goedjies 'n paar fynere kunsies 
van die spel te leer. Die manne 
is Ronnie Joubert, Ben Schut
te, Gawie Venter, Willie von 
Willich en Oscar Volkwyn. Die 
ander mansspeler is nog nie 
bekend nie. Sonja Kruger, 
Grizell Azar en Hester Venter 
gaan die dames verteenwoordig. 

Die groot ,mors" vind at die 
Vrydagaand plaas en dit bet 
tot gevolg dat ons nie met die 
trein kan afgaan nie. Die vol
gende dag is natuurlik die groot 
dag ... ! 

A. VORSTER 
APTEEK 

(Frans Nel, B.Sc.Farm.) 

* Octroo-gebou 

Lombardstraat 

* VIR VINNIGE 

AFLEWERING 

S.KAKEL 7CY14 

Ronnie Joubert. 
(Fotokuns). 

STOEI 
,Kyk die man in sy oe" .. . 

,Pasop vi-r jou bene", so klink 
dit elke Maandag en Woens
dagmiddagin die stoeisaal. Daar
om kan ons se, ,Kovsies, ons 
is reg vir julie". 

Die klu b het die jaar mooi 
gepresteer. Drie van ons stoeiers, 
nl. I. Lemmer. K. Ferreira. J. 
Viljoen was uitgenooi om aan 
die Springbokproewe deel te 
neem. Ongelukkig het nie een 
van bg. as wenner uitgetree nie. 

Verder besit die klub nog pro
vinsiale kampioene, nl.: 
l. l:.emmer- S.A. junior (1969) 

en senior (1970). 
C. Krause - W. Tvl. junior 

kam pioen ( 1972). 
K. Ferreira - S.A. junior 
(1969) en W. Tvl. senior (1972) . 
D. Greef- Springbok (1970). 
A. Deacon - S. 0. Vrystaat 
(1969). 
D. v.d. Walt- S.W. Tvl. (1970) 
en W. Tvl. (1971). 
J. Viljoen - S.A. junior (1970) 

en W. Tv I. ( 1972). 
P. Preller -'--- W. Tvl. senior 

(1972). 
Die span wat sal deelneem in 

Intervarsity is: 
Vlieggewig - M. van Rens-

burg. 
Kapokgewig - N. Maartens. 
Veergewig - C. Krause. 
Liggewig - K. Ferreira, A· 

Badenhorst, D. Brummer. 
Weltergewig - D. Greef, A. 

Deacon. 
Middelgewig- D. v.d. Walt, P. 

Hunter. 
Ligswaar- J. Viljoen. 
Swaar- J. Lourens, P. Preller. 
X-swaar- D. Brits. 

Ongelukkig sal ons kaptein, 
I. Lemmer, nie aan die toernooi 
kan deelneem nie, , ... dok.
ters bevele ... " Ons sal P.U.K. 
se naam hoog hou. Sterkte aan 
die stoeiers. 

BESEMBOS 
•• 

VROiillR 
BIER 

Vanjaar se Besem bos gaan 
reeds vroeg verskyn. Mnr. Nico 
Ligthelm, die redakteur, se dat 
Die Besembos reeds by die 
Hoofstad-Pers in Pretoria is. 
Die finale proewe is reeds ge
lees en daar word volstoom ge
werk aan die finale drukwerk. 
Die Besembos behoort op 28 
Augustus te verskyn. 

Die inhoud van hierdie jaar se 
blad verskil van die voriges. 
Die voorblad is 'n pragfoto 
van die hoofgebou, en daar is nou 
vier kleurfoto's binne - twee 
kunsfoto's en een van die rek
tor asook van die studenteraad. 
Mnr. Ligthelm se dat hoewel 
daar meer uitpwes aan die 
Besembos 1972 was, is die 
blad steeds teen dieselfde prys 
beskikbaar. 

.Johanne'> do Plessis. 
( Fo1of.. uns.) 

lntervarsity is om die draai. 
Vrydagaand 25 Augustus ont
moet ons weer die Kovsies. Ge
durende die A.S.U.-toernooi het 
bulle ons geklop, maarons sien 
kans vir bulle. 

Die afgelope weke het ons 
onsvoorberei vir die kragmeting. 
Ons bet wardevolle hulp van 
Wes-Transvaalse afrigters gekry. 

Ook speel daar spelers wat 
S.A.U. nie kon verteenwoordig 
het nie. Dit alles is ag geneem, 
het ons meer vertroue in die 
spang. 

AI wat ons kan se is, ons salons 
bes doen en die Puk se naam 
hoog hou. 

UOLAMUS 
UITSTALLING 
SUKSESVOL 

Die Colamus-veren iging van 
die Departement Kultuurkunde 
het vandeesweek geskiedenis ge
maak. Hulle is die heel eerste 
akademiese studen tevereniging 
wat 'n uitstalling in die Frans 
do Toit-uitstallingsaal gehou bet. 
Die tema van die uitstalling is 
,Die Oue - Die Nuwe" en 
bestaan uit kontraste tussen die 
eerstydse Afrikaanse kultuur en 
die moderne tendense. 

Die studente spog met 'n 
geweldige toestroming van be
soekers, wat goegeskryfword aan 
die oorspronklikheid en lewen
digheid van die uitstalling en die 
humor wat uitstraal. 

Die uitstalling is op Dinsdag
aand 15 Augustus geopen deur 
prof. W. N. Coetzee. Daarna 
is 'n paslike film in kamer 3 van 
die Frans du Toit vertoon, waar
na die besoekers die uitstalling 
besigtig het met 'n glasie sjerrie 
in die hand en aan moderne 
soutigheidjies op outydse tafels
gepeusel het. 

OOR 
DIE •oERDEUR 

Dagse Pukke, 

Die 26ste Augustus vier ons Intervarsity, alma! wat nog nie 
slepe bet nie, met opskud, want die dames het tog sterk mans 
nodig om bulle daar in die vr~':l_lde te gaan beskerm. . 

Hierdie week het ek 'n btetjte gaan kyk hoe lyk ons vyft1en 
Puk-helde, as bulle so goed op Bloemfontein gaan speel soos bulle 
lyk, moet ons wen! Daar is nou vir jou.ware manne! . . 

Ek weet nog nie wie gaan speel me, want so bate van dte 
Theos is beseer, maar moon lik gaan dit van die volgende spelers 
wees (dit is darem gelukkig dat almal nie vassleep nie, oom Piet 
moet maar 'n wakende ogie hou Vrydagaand!) 
Julie weet seker dat: 

Schalk van der Merwe se spel is redelik konstant, so is ook sy 
verhouding met Bessie. 

Sedert Johan Steyn verloof is aan Ina van der Walt, gaan 
dit darem weer beter met sy rugby, dit het hom darem lank ge
neem om daaroor te kom, of het hy nou eers hers tel na sy besering? 

Gerhard Botha en sy lise hoop dat sy been teen Saterdag reg 
sal wees. 

Frans Kruger weet net wanneer om die geringste gaping te 
neem maar Annemie Bardenhorst gee hom nooit die geleentheid. 

Eugene van Wyk, Gaselle-kandidaat ka"n dodelik vat, geluk
kig oor leef Elsabe du Plessis dit. 

Annemarie kan nie dink waarom Charles Venter so 'n glib-
berige speler is nie. . . . .. 

Wat is 'n seer enkel nou, AnnetJie as Ptet Roodt vethge hande 
het? 

As 'n mens rugby speel en aan atletiek deelneem, is daar nie 
tyd vir sleep nie, nogtans kan Johan Hunter hom goed aanpas 
by omstandighede. 

Vir Spottie de Waal kan 'n aster nie in die hande kry nie, 
behalwe as by oor sy eie voete val, omdat hy met watersskoene 
probeer rugby speel. 

Jemand wat bekend is vir sy goeie drukwerk, is Scboe Schutte, 
maar dit is natuurlik van sy rugby waarvan ek praat! 

Ons baker, Neil Cawood, is baie woelig'in die losspel, daarom 
kan ek ook nie vasstel of hy vassleep nie. 

Dit gaan maar moeilik vir Johan Loubser om R40 bymekaar 
te maak, vera! omdat sy linkerhand nie weet wat sy regterhand 
doen nie. 

Die waamemende kaptein vir die onlangse wedstryde, James 
Stoffberg is, 'n knaende speler en Elsa meen dat hy oor goeie oor
redingsvermoe ook beskik. 

Mnr. Piet Brand se vrou se liefde sal nooit verflou, dit is seker 
die dat iemand hom nooit onderkry op die veld nie. Nog 'n Gasel
le-kandidaat, Dries Coetzer, is altyd daar waar die ,spel" op sy 
warmste is, ons hoop maar sy arm hou dit. 

,Lotz, and Lotz of kisses is all I want from Marietha ", 
se Riaan na elke wedstryd. 

Die kaptein wat die beste span Saterdag op die veld gaa n 
lei is Jim van Rensburg. Graag wens ons hom sterkte toe. Praat 
op die veld is glo sy sterk punt, miskien kan sy vrou dit bevestig. 

'n Goeie verdediger en aanvaller is Bernardo, hy lewer 
goeie posisionele spel en is ook a! 'n getroude man. 

Wei daar is nou so ietsie van die span, hoop julie gaan som
mer alma! lekker sleep en volgende week kom julie weer aan die 
beurt. 

Geniet die Intervarsity, 
AGIE. 



111tervarsity-

1.30 nm.: 

3.00 nm.: 

3.30 nm . : 

4.30 nm. : 

7.00 nm .: 

8.30 nm . : 

program 
VRYDAG 25 AUGUSTUS: 

Tennis- Jste mans, dames op U.V.- bane. 
2de mans, dames op Oudstudente-bane. 

Land loop dames U. V.-rugbyveld. 

Landloop mans U.V.-rugbyveld. 

Gimnastiek sewende graad - L.O.-saal. 

VRYDAGAAND 25 AUGUSTUS 1972: 

Gimnastiek grade 1-6 - L.O.-saal. 
Tafeltennis - L.O.-saal. 
Skerm - onderste sy-saal. 
Judo- Vander Merwe Scoltz-saal. 
Stoei- Vander Merwe Scoltz-saal. 
Pluimbal- Vander Merwe Scoltz-saal. 
Muurbal- U.V. muurbalbane. 
Skaak - S.R.-saal. 
Skynhof- Odeion. 

Karate- Vander Merwe Scoltz-saal. 

SATERDAG 26 AUGUSTUS 11972: 

H.OO vm.: Gholf- Schoemanpark-baan. 

8.30 vm.: Netbal- U.V.-bane. 
Veld Tyd Spanne 

A 8.30 Hobhouse vs. Oosterhof. 
8.55 Steyn vs . Heide. 
9.20 U.V. Ill vs. P.U. Ill. 
9.45 U.V. II vs. P.U. II. 

10.20 U.V. I vs. P.U. l. 

B 

Hokkie: 

A 

B 

c 

D 

RUGBY: 

U.V. A 

u.v. c 

U.V. D 

Grey A 

Grey 8 

H.30 
8.55 
9.20 
9.45 

10.10 

8.30 
9.30 

10.45 

9.00 
9.45 

10.30 
11 .30 

8.30 
9.30 

8.30 
9.45 

9.00 
10.05 
11.10 

9.00 
10.05 
11.10 

8.30 
9.35 

10.40 
11.45 

9.00 
10.05 
J 1.10 
9.00 

10.05 
11.05 

Kestel! vs . D.! Klerk. 
Keyter vs. Kasteel. 
V.d. Merwe vs. Klawerhof. 
Madelief vs. Karlien. 
U.V. IV vs. P.U. IV. 

V.d. Merwe vs. Karlien . 
U.V. dames If vs . P.U. dames II. 
U.V. dames I vs . P.U. dames I. 

Madelief vs. Klawerhof. 
Hobhouse vs. Heide. 
U.V. mans II vs. P.U. mans II. 
U.V. mans l vs . P.U . mans I. 

Steyn vs. Kasteel. 
Stad vs. Heide B. 

Kestell vs. Oosterhof. 
Keyter vs. Klawerhof B. 

Malherbe I vs. P.G .D. I. 
Reitz r VS. Over de Voor I . 
Vishuis I vs. P.U. o/20 B. 

Stad I vs. Liberalia I. 
De Wet I vs. Makouvlei I. 
Verwoerd I vs. Skuur I. 

Vishuis II vs. Skuur II . 
Verwoerd II vs. Kompleks II. 
Olienhout I vs. Kompleks I. 
U.V. Admin. vs. P.U. Admin. 

De Wet II vs. Liberalia II. 
Malherbe II vs. Skuur II. 
Reitz If vs. P.G .D. II. 
Olienhout II vs. Over de Voor Ill. 
Stad Ill vs. Skuur IV. 
Stad II vs. Over de Voor II. 

SATERDAGMIDDAG 26 AUGUSTUS 1972 

Vrystaatstadion 
1.25 
2.30 
3.45 
4.00 
6.00 
6.30 
7.30 

U.V. o/20 A vs. P.U. o/20 A. 
U .V. II vs. P.U. II. 
Universiteits liedere en heildronk 
U .V. I vs. Theos. 
Braaivleis. 
Buffet-ete. 
Geselligheid m Van der Merwe Scoltz-saal. 

Over de Voor 
wen liga 

Op Saterdag 19 Maart het Over de Voor vir Skuur 12-6 geklop en 
sodoende die koshuisliga rugby te wen. Over de Voor het deur
gaans die voortou gen~em en in 'n spannende wedstryd geslaag 
om met die louere weg te stap. 

Wat die prestasie soveel groter maak, is dat Over de Voor die 
wenners van die eerste, tweede en derde liga is. 

,• 

'n Volledige verslag van die wedstryd so wei as Over de V oor se 
wedstryde deur die jaar sal in die volgende uitgawe van Die 
Wapad verskyn. 

, 
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'SPORTKAPTEINS GESELS: 
LAND LOOP 

Andries Krogman. 
(Fotokuns) . 

As daar cen:wmmer op die 
I ntervarsity is waarvan die uit
slag nooit aan 'n weegskaal hang 
nie, dan is dit die van die land
loopnommer. Hierdie nommer 
word die Vrydagmiddag af
gehandel en die Pukke kan soos 
in die verlede weer skoonskip 
maak. 

Die afgelope twee jaar al was 
die eerste 6 atlete oor die wen
streep Pukke en vanjaar be
hoort hulle weer sesstuks of meer 
hand-aan-hand oor die wen
streep te draf en die wedloop te 
wen met 'n skrale 21 agter hulle 
naam. Die ecrste deelnemers be
hoort te wees : Fanie van Zyl , 
Andries Krogman, Piet van 
der Walt Johan Kruger, Dirk 
Schoeman en Danie Gilden
huys. Van hierdie atlete sukkel 
met beserings ,maar dit sal geen 
afbreuk doen aan die slaan
krag van die span nie. 

Die enigste noemenswaardige 
teenstand behoort te kom van 
Peppi Olwano van die Kovsies, 
maar volgens sy vertoning op die 
onlangse S.A. U .-toernooi, be
l10ort daar geen probleme tc 
wees nie . 

Om met hom af te rekcn besit 
ons nogtans oor atlete soos Sak
kie Kirsten , Hokan Saestad 
en Johan Steyn. Die Pukke 
behoort dus waardige teen
stand te wees en aan die Pukke 
wat reeds Vrydag daar sal wees 
'n baie aanskoulike wedloop 
gee. Dit is net jammer dat die 
wedloop nie meer soos in die 
verlede net voor die aanvang 
van die hoofwedstryd plaas
vind nie. 

Vir ons dames wag daar ~g-

nog meer gemotiveerd om die 
Kovsies 'n pak te gee. Hulle 
afrigster, Frieda Holtzhausen is 
ook vol moed dat die spanne 
groot sukses sal behaal. 

Die oefentye word baie nut
tig gebruik en hoe nader die 
tyd kom, hoe groter is die af
wagting en hoe meer intens die 
oefening en afronding. Daar 
word ingewikkelde taktieke be
spreek en geoefen en soms ook 
hard gepsaat wanneer dit no
dig is, want alma[ is dit eens: 
Hierdie jaar gaan dit Kovsies 
tweede kom! 

6/MNAST/EK 

Tobie Louw. 
(Fotokuns) . 

Die gimnaste is deeglik voor
berei vir lntervarsity vanjaar 
aangesien hulle teen Kovsies op 
S.A.U. meegeding het . Die 
mans en dames het egter vir 
Kovsies op die totale naelskraap 
gewen a.g.v. die feit dat van ons 
beste gimnaste nie kon deel
neem nie. Hulle oefen 4 keer 
per week ongeveer twee ure lank 
elke keer en W oensdag 4 keer 
per week ongeveer twee ure 
lank elke keer en W oensdag 
23 Augustus neem hulle ook 
Wes-Transvaal deel , hier plaas
lik in die L.O. Departement 
saal en sal 'n goeie afsluiting 
wees van hulle harde voorberei
ding vir lntervarsity. 

4e raad. Dit wil gedoen wees. 
Hy verower egter nie Protea 
kleure nie aangesien dit van die 
5e graad eers tel. 

Die span is staggered vir die 
stryd teen Kovsies $OOS gesien 
kan word in bg. Dit sal die 
le keer wees sedert 1967 dat 
daar weer 'n gim 'n Intervarsity 
sal wees nadat Kovsies nie in die 
vorige jare 'n spaJ;l gehad het 
nie. Ons wens hulle sterkte 
toe want bulle gaan dit nodig 
he. 

NETBAL 
Die eerste netbalspan van die 

Puk het die besondere prestasie 
behaal om saam met Kovsies 
en Maties eerste op die S.A.U.
toernooi te eindig. Hulle is 
ook tot dusver nog onoorwon
ne in die Wes-Transvaal-liga. 

Geesdrif is by elke speelster 
sigbaar en die belangrikste .. . 
die wil om Intervarsity te wen. 
Daar word tot in die oggen
de geoefen - alles net tot voor 
bereiding van die belangrike 
dag. 

AI die speelsters van die 
eerste span het al provinsiale 
kleure verwerf, terwyl Tobiana 
Louw al haar Springbokkleure 
verwerf het, asook Proteakleure. 
Triena Rostorf en Hannie de 
Kock is gckies vir die S.A. U .
B-span terwyl Elsa Oosthuizen 
as reserwe gekies is. 

Dit is die tweedejaar wat hier
die sewe speelsters as span 
saamspeel en 'n baie goeie ver
standhouding asook spangees 
heers tussen hulle. 

Die span is as volg: 
Hannie de Kock, Marietjie 

van Jaarsveld, Beatrice Mool
man, Triena Roestorf, Martie 
Boshoff, Tobiana Louw, Elsa 
Oosthuizen. 

Ons vra ook asseblief die 
Pukke se ondersteuning die Sa
terdagoggend. 

ter noemenswaardige teenstand, / -= · 
want Kovsies beskik onder an- ;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 

Die prestasies is min maar 
dui op hoe gehalte gimnastiek . 
Eliza dos Santos het vanjaar 
haar Springbokkleure verwerf 
teen die Israeli span wat hier 
deelgeneem het. Pieter Smuts 
is aangewys an S.A. U. kampioen 
in die 3e en 4e graad afdeling 
want nadat hy 3e graad deel
geneem het en nog is die gro :)t 
totaal sy punte hoer was as die 

dere oor die dien ~te van die oud
Puk Bea Marais. Hester Ven
ter, Ignasia Bester en Rina 
Joubert behoort egter vir die 
res van die Kovsies vrou genoeg 
te wees. 

Ons wens ons land-lopers 
onder die bekwame kaptein
skap van Andries Krogman 
alles van die beste toe. Vat die 
pad manne! 

NETBAL 
Wat 'n vooruitsig - Inter

varsity! 

Vir die netbalmeisies bete-
ken dit die hoogtepunt van die 
seisoen want hulle is vasberade 
in oortuig dat daar net een span 
op die veld gaan wees. 

Die Kovsies gaan hierdie jaar 
op hulle neuse kyk. As die 
Puk se eerste netbalspan die 
jaar onoorwonne terugkeer van 
die Intervarsity sal dit die eerste 
keer 'in die geskiedenis wees en 
hierdie klompie pukke is vas
beslote om geskiedenis te maak. 

Na die eerste span se sukses-

LINDEIJUE1S ~~~~~~;:::;ms 
Lombardstraat 64, Telefoon 4854. 

BY VOORKEUR 

* Spesiale pryse aan 
Student e. 

* Depots: 
Bult Droogskoonmakers en 
W esvaal Wassery. 

BY VOORKEUR 
AOile S.A.U.-toernooi is hulle ..._-----------------------~ 
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PUKKE KAN KOVSIES WEN 
(DEUR RUGBY-ENTOESIAS). 

KOVSIES 16 oorwinoings, Puk 13 oorwinnings en twee wedstryde gelykop. Kovsies 321 ponte teenoor 
272 ponte van die Puk. Dit is soos die rekordboeke daar uitsien terwyl die Puk in aile eros voorberei 
vir die hoogtepunt van die rugbyseisoen. Soos al byna tradisie geword bet, is die Kovsies weer die gun
stelinge om die wedstryd te wen. KOSHUIS

RUGBY Maar soos die afgelope drie 
jaar kan die gunstelinge weer 
tweede kom. Gaan dit weer so 
wees? Ons sal maar wag tot na 
die einde van die wedstryd om 
bierop te antwoord. intussen 
kan ons maar net bespiegel. 

Schalk van der Merwe. 
Fotokuns. 

BESERINGS. 
Die Puk het vanjaar nou welis

waar nie so 'n mooi rekord soos 
verlede jaar nie. Die rede hier
voor kan vera! aan twee faktore 
toegeskryf word. Eerstens is 
daar die buitengewone aantal 
beserings wat die Puk nog die 
bele seisoen ontwrig en tweedens 

Tennis goed 
op draef 

Op Saterdag, 5 Augustus, is 
die finale van Wes-Transvaalse 
geslote tenniskampioenskappe 
gespeel. In speelomstandighede 
wat dikwels deur wind moeilik 
gemaak is het twee Pukke die 
enkelspeltitels gewen. 

In die mans-enkelspel, het die 
derde gekeurde Elmo Ferreira 
daarin geslaag om sy spanmaat, 
Pieter Campher (vierde gekeur), 
te klop in 'n wedstryd wat by tye 
goeie spel opgelewer het. Elmo 
bet die eerste stel met 6-4 gewen, 
nadat hy mooi teruggeveg het 
van 'n 1-4 agterstand. 

Pieter het in die tweede stel 
egter reggeruk en met harde af
slane en goeie dryfhoue die stel 
met 6-3 ingepalm. In die derde 
stel het Elmo se baanvernuf en 
taktiese spel die deurslag gegee. 
Elmo bet dan ook die derde stcl 
met 6-3 gewen. 

Nog 'n Puk, Ribetta van Heer
den, (sewende gekeur), bet die 
vroue enkelspeltitel met 6-2, 3-6, 
6-3 teen die eerste gekeurde 
Meintjie Wilkens gewen. 'n 
Mens kon hierdie twee vegters 

die gebrek aan vuur. Laasge
noemde was vera! die kenmerk 
van Puk se rugby verlede jaar. 
Maar dit is ook so dat die Puk 
in die verlede al swakker gevaar 
bet tuis en dan nog die Kovsies 
klop. 

Wat die beserings aanbetref, 
is daar goeie nuus. Dit lyk of 
Puk baie na aan sy voile sterkte 
span gaan kom wanneer hy teen 
die Kovsies opdraf. Spelers soos 
Jimmy van Rensburg, Dries Coet 
zer, Schalk van der Merwe, 
Eugene van Wyk en Bernardo 
sal alma! fiks wees. Vera! Dries 
Coetzer sal baie meer stewig
heid aan die voorosse verleen . 
Dit is dan ook vera! hier waar 
Puk vanjaar swaar geleef het. 
Sy lang skoppe pale toe, kan ook 
'n paar punte beteken. Dit is 
ook feitlik seker dat Piet Roodt 
gereed sal wees. Net Gerrit Bo
tha sal nie fiks wees nie. 

VUUR. 
Die Puk se vuur sal ook reg 

wees. Intervarsity is 'n eiesoor
tige wedstryp, en dan is die vuur 
altyd daar . Oor hierdie aspek 
hoef daar geen kommer by die 
ondersteuners te wees nie. 

Die Shimlas is darem self 'n 
gedugte span . Met manne soos 
De Wet, Vefster, Du Toit, Schle
busch, Jansen en Germishuizen 
kan bulle ook moeilik wees. Ek 
dink tog dat die Puk afrigter 
Christo Holtzhausen en die Puk 
kaptein Jim van Rensburg hulle 
planne mooi sal uitwerk en daar
die manne nie aileen hokslaan 
nie, maar ook troef. Hierdie 
twee manne se vermoe het geen 
verdere bespreking nodig nie. 

TWEEDES. 
Miskien is dit vanjaar die jaar 

wat die Puk se tweede span die 
Irawas gaan tern. Die Puk se 
tweede span speel vanjaar prag 
rugby soos die wedstryd teen 
Rustenburg dan ook getuig. 

Piet Roodt. 
Fotokuns. 

hetta het be-indruk met haar 
goeddeurdagte spel wat sy op die 
regte t'yd aanvallend gemaak het. 
Die manier waarop Rihetta tel
kens haar spel afgewissel het 
deur goedgeplaasde houe op te 
volg na die net, het dan aan haar 
die titel besorg. 

se spel en bulle voortreftike ge- '"""~-

Oor die potensiaal van die 
0/20's hoef daar nie veel gese te 
word nie. Hulle is sommer 'n 
bulspan wat ook op die Inter
Universitere 0/20-week gesag 

Eugene van Wyk. 
Fotokuns. 

afgedwing het tot die beserings 
hulle erg ontwrig het. Hulle is 
egter weer alma! fiks . 

Die verbetering wat ons kos
huisrugby hierdie jaar ondergaan 
het , maak dit baie moontlik dat 
ook hier die Puk die bordjies 
ietwat kan verhang. Vera! span
ne soos Over de Voor, P.G.D. 
en Skuur hoort die pap dik aan 
te maak. Die ander koshuise 
hoef glad nie swakker te vaar nie. 

Pukke teen 
Bullions 

Die Pukke se mans hokkie
span het verlede Dinsdagmiddag 
gelykop gespeel teen die besoek
ende toerspan, die Bullions van 
Oxford en Cambridge. Die tel
ling van 1-1 was 'n baie getroue 
weergawe van die spel. Die wed
stryd wat voor 'n groot skare in 
ysige weer gespeel is, was deur
gaans vinnig en lewendig. 

Met skitterende samespel en 
briljante stokwerk, het die Bul
lions met tye gate in die Pukke 
se verdediging geslaan. Die 
stokwerk van die Walliese speler 
P. Wilson was fantasties om te 

Over de Voor 
vs. P.G.D. 

Over de Voor, die rugbyspan 
met onteenseglik die meeste 
diepte in vanjaar se liga, het 
Saterdag, 12 Augustus met 'n 
"nuwe" en vurige P.G.D. kennis 
gemaak. 

Over de Voor wen weer die 
losbal in hierdie wedstryd, wat 
onteenseglik bewys dat sy krag 
gelee is in sy lostrio en dat Attie 
Uys, Smuts van der Nest en Carel 
van Heerden die faktor is waar
om al Over de Voor se planne 
en taktiek sentreer. 

P.G.D. se agttal tree egter met 
eer uit die stryd, met die gewigs
voordeel wat hulle soos kenners 
aanwend, deur te sorg dat die 
Voor se manne dikwels in tru
rat was en selfs ente weggestoot 
was in die tweede helfte. 

Over de Voor teken die eerste 
helfte 10 punte aan, o.a. 'n bril
jante drie deur Danie Oosthuiz
en. Na rustyd maak P.G.D. die 
telling 10 elk, en hulle moedige 
en aggressiewe poging om te wen 
is prysenswaardig. 

Ongelukkig vir P.G.D. teken 
Chris Dreyer van die Voor laat 
in die tweede )helfte punte aan 
om die Voor te laat wen met 
13-10. 

MASSA. sien . Eddie Walker het vir die Liberalia vs. 
Makouvlei Oor die Puk se rugby hoef ons Pukke na 17 minute se spel in die 

ons dus nie te bekommer nie. eerste helfte hulle doel na 'n 
Hulle sal ons nie in die skande korthoek aangeteken. 
steek nie. Die massa moet da Die " Liberaliste" en die "Ma-
net ook hulle dee! hydra. Dit Martin Knight het, nadat die koue" wat hulle vroeer van me-
is al of die massa nie vanjaar so Bullions die Pukke met briljante kaar gedistansieer het, het Sater
geesdriftig is soos in die verlede samespel en stokwerk geklop het, dag die ou vete hervat toe hulle 
nie. Is dit nie dalk omdat die die doe! behaal. In die tweede in die koshuisliga teen mekaar 
P k d. f 1 d · · helfte het die Pukke keer op keer te staan gekom het. 

u te a ge ope ne Jaar gewen k ' d Makou vJei wat eerste saam het nie? s ttteren verdedig. Die spel 
Die Puk se rughyspanne, vera! in die tweede helfte het baie ge- met die wind gespeel het, het 

die eerste span se sukses hang lykop verloop. Die Pukke !ewer Liberalia verslae gelaat met 'n 
grootliks af van die gees van die 'n skitterende vertoning teen die telling van 13-10 met rustyd . 
massa. Jim van Rensburg het toerspan wat drie internasionale Na rustyd herstel Liberalia egter. 
dan Ook Verlede J·aar aan dt'e 1 · h 11 1 d h d en danksy die haakvoet van Mop spe ers In u e ge e ere ge a N · k · 
massa gese dat die Puk se sukses het. Vir die Pukke het Eddie ortJe, an Ltberalia 6 punte 
die afgelope paar jaar aan die aanteken. Dit was egter 'n wel-
massa te danke is. is dit nie Walker, Oily Chrisholm, Brian verdiende ses punte wat na bulle 
miskien hoekom die Puk vanjaar Deane en doelwagter Jo Mosters herhaaldelike pogings moes kom. 
so sukkel nie? pragtige spel gelewer. So wen Liberalia met 16 punte 

Kry hulle miskien nie te min -==============t=ee=n=o=o=r=·=d=ie=l=3=v=an=M=a=k=o=u=v=le=ii. 
steun van die massa nie? As die r 
Puk 'n jaar nie goed vaar nie, 
dan is dit geen rede vir die on
dersteuners om bulle plig te ver
saak nie. 

Ek dink dat as elke speler, 
van die eerste span tot die kos
buise, en die massa hulle gewig 
gaan gee, dan gaan die Puk van
jaar weer met eer uit die stryd 
tree. 

Rihetta en haar maat, A. 
Visagie, het ook die gemengde
dubbelspel gewen na 'n veele sen
de wedstryd wat onder spreiligte 
voltooi moes word. 

Die vroue-dubbelspel is gewen 
deur J. Fourie (P.U.) en R. van 

l1 bet volop keuse in ons grootverskeidenbeid 

• HANDBOEKE 

• SKRYFBEHOEFTES 

• EN WAT U OOKAL VAN 'N BOEK

HANDELAAR VERLANG 

·PRO REGE-PERS BEPERK 
,die potchefstroomse boekhandel" 

TOMSTRAAT 86- TEL. 5236- POTCHEFSTROOM 

Rensburg. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

*HJ ·~S D.l£ SNI!'WAT TI!L ... 

* Alba broeke * Alba pakke · 
·• Monatlc ·~emde * B.attersby .Jaoede 
*·. Gfe10~spkkies 

drag op die baan net geniet. Ri- Elmo Ferreira en Enid Rencken. Fotokuns. 
, ________________________________ -: 




