
RASSE-AANGELEENTHEDE 
Min studente kan dit bekostig om werklik 'n diepgaande 

studie van die rassevraagstuk in ons land te maak. In teen~ 
stelling met ander vakwetenskaplike rigtings is daar nie beurse 
beskikbaar vir studente wat uiteindelik Ieiding op hierdie 
gebied moet gee nie, want 'n gewone B.A.~graad is nie hiervoor 
voldoende nie. 

,Dit i die taak van die Departe• 
ment van Rasse•aangeleenthede van 
die A.S B. om 'n studiefonds in die 
!ewe te roep ten einde in hierdie 
ernstige leemte en dringende behoef· 
te van ons land te voorsien. 

fondse op drieerlei wyse voorsien 
kan word: 

1. Fond e dcur privaat pcrsone of 
instansies geskenk. 

2. Fondse deur die regering (de· 
partemente van Bantoe·administrasie 
en ·onderwys) beskikbaar ge tel. 

3. Studiefondse deur die A.S .B. 
self in die !ewe geroep. 
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,Geen duidelikheid is nog verkry 
oor hoe die studiefonds in die )ewe 
geroep sal word of waardeur dit in 
stand gehou sal word nie," blyk uit 
'n skrywe van die direkteur van 
rasse·aangeleenthede van die A .S.B., 
mnr. Daan van der Merwe. 

Daar is reeds begin met 'n onder• 
soek na die hele aangeleentheid, en 
besonderbede sal hopelik binnekort 
verstrek word. Mnr. Van der Mcrwe verklaar dat 

Hoogtepunte Van Die Jaar Se Sport 
DIE AFGELOPE JAAR WAS EEN VAN DIE MEES GESLAAGDE EN SUKSES~ 

VOLLE SPORTJARE IN DIE GESKIEDENS VAN DIE P.U. VIR C.H.O. EEN EN 
DERTIG PUKKE fiET WES~TRANSVAAL VANJAAR IN AGT VERSKILLENDE 
SPORTSOORTE VERTEENWOORDIG EN HULLE DEURGAANS GOED VAN 
HULLE TAAK GEKWYT. 

Die Puk moet nog net twee wed· 
stryde wen om die tuiste van die 
beker te verseker. 

Die span spog ook met oorwin
nings oor die universiteite van 
Natal en Wits. 

sedert hy vir die eerste keer bckenJ· 
gemaak is, het hom deurgaans goed 
van sy taak gekwyt, en oop, aan· 
treklike en skoon rugby probeer 
speel. 

Die sportseisoen wat byna ver· 
streke is, het andermaal bewys dat 
die Puk se portmanne en •vroue 
sportmanne en ·vroue in die ware 
sin van die woord is . Op en van die 
veld af bet die Pukke die naam van 
hul universiteit hoog geag en waar• 
dig opgetree as studente van die 
P.U. vir C.H.O. 

.. OM DUS TE BEWEER DAT DIE P.U. DIE KERN VAN WES~TRANSVAAL 
SE SPORT VORM, IS GEENSINS VERGESOG NIE," VERKLAAR MNR. EDDIE 
DE JAGER, VOORSITTER VAN DIE SENTRALE SPORTBESTUUR IN SY JAAR~ 
VERSLAG WAT PAS AAN DIE S.R. VOORGEL~ IS. 

Die onder·negentien· pan onder 
aanvoering van Sakkie Lessing is ook 
op pad om die beker binnekort in 
die kafeteria te laat pryk. 

Kenmerkend van die Puk se voet· 
bal vanjaar is die afgerondheid van 
hul spel en die besondere wyse van 
hul samespel. Die Pukspan wat ver· 
skeie veranderings ondergaan het 

Op tussen~universitere gebied het die P.U. vanjaar opge~ 
tree as gash ere vir intervarsitie, die S.A. U.~atletiekkampioen~ 
skappe en die S.A . U.~tennistoernooi . Die hokkiespanne het in 
Bloemfontfin en die bofbalspan in Durban met die ander 
universiteite gaan kragte meet. 

Ons kyk terug . . 
INTERVARSITIE 1959 •.• 

Die negentiende intervarsitie· 
botsing tu sen die Universiteite van 
Bloemfontein en Potcbefstroom is 
op oortuigende wyse deur die Vry• 
staters gewen met 24 punte teenoor 
6. 

Dit was tipiese studenterugby met 
studentegees: die hal is Iustig been 
en weer gegooi en voor· en agter• 
spelers het pragtig banteer. Die Puk 
wat bekend is vir bul skitterende 
samespel is in hierdie afdeling skoon 
deur die besoekers oorskadu. 

Bloemfontein het dit weer gedoen 
en hulle het dit verdien .. . 

Die Puk se tweede·span het egter 
n oortuigende oorwinning van 
16-3 bebaal terwyl die derdespan 
ook geseevier bet met 9-8 . Die 
onder•negentien-span moes die knie 
buig met 6-3. 

Die manshokkiespan bet 2-1 
geseevier en die dame pan 6-2. 
Die korfbalspan bet 46-13 gewen 
terwyl die besoekers die tennis· en 
tafeltenniskragmetings met 24 stelle 
teenoor 18 en 32 spelle teenoor 16 
ingepalm bet. 

DALRYMPLE 
Een Suid·Afrikaanse en sewe uni· 

versitere rekords is tydens die vyf•en· 
dertigste jaarlik e Dalrymplebyeen· 
koms op Potcbefstroom opgestel. 

Hoogtepu·nt 
Die hoogtepunt van die byeen· 

koms was ongetwyfeld Springbok 

H annes Botba van Pretoria se S.A. 

rekord in die gewigstoot toe by 54 

voet 2 duim bebaal het om daarmee 

die eerste Suid·Afrikaner te word om 

die gewig verder as vier en vyftig 

voet te stoot. 

Onder die Puk se uitblinkers bet 

Alta de Kock 'n tweedeplek in die 

skyfwerp verower met 'n praggooi 

van 126 voet 3 duim, ~ina Bierman 

'n derdeplek in die verspring, Christo 

Thuynsma twee tweedeplekke in die 
uitdunne vir die 100· en 220·tree en 
J. van Niekerk 'n derdeplek in die 
paal pring. 

Die mans bet die sesdeplek in die 
byeenkoms bebaal en die dames die 
vyfdeplek. 

TENNIS 

Die Puk het vanjaar beter as ooit 
gevaar op die tennistoernooi van die 
Suid·Afrikaanse Universiteite gedu• 
rende Juliemaand. Vera) die mans 
het besonder presteer en die neder· 
laag wat U.O.V.S . bulle tydens 
intervarsitie toegedien het, gewreek. 
Hulle was baie ongelukkig om teen 
Preto ria en Stellenbosch te verloor. 

Die Pukke bet sewe punte meer 
as verlede jaar ingesamel en het 
tweedelaaste geeindig. 

Andrew Makkink wat die 

S.A.U.-span gehaal het, is die 

eerste Puk vir wie hierdie eer te 

beurt val. 

HOKKIE 

Die twee hokkie•eerstespanne het 
tydens die interuniversitere hokkie• 
toernooi in Bloemfontein nie aan die 
hoe verwagtings voldoen nie en albei 
moes met die tweedelaaste plekke 
tevrede wees. Die mans het daarin 
geslaag om U.O.V.S. te klop, maar 
het gelykop gespeel teen Stellen· 
bosch . Die dames bet U.O.V.S. 
5-0 verslaan. 

Albertha Howell is gekies vir 

die Proteaspan--die eerste Puk

dame om die eer te behaal. 

BOFBAL ••• 

T en spyte van ongunstige omstan
dighede ret die bofbalkonings van 
die Puk bulle in Durban besonder 
goed van hul taak gekwyt. Hulle het 
vir die verrassing van die toernooi 
gesorg toe hulle gelykop gespeel het 
teen die gedugte span van Kaapstad. 

Rassie van der W esthuizen en 

Gustav du Toit is gekies om vir 

die B-span van die universiteite 

te speel. 

VOETBAL •.• 
Met elf wedstryde agter die rug, 

loop Frans de Bruyn se manne nog 
steeds voor in die Neserbekerliga. -D.H . 

FEDERASIE VERWERP 
DALK KONFEDERASIE 

DIE BESLUIT VAN DIE STUDENTERADE VAN DIE DRIE NOORDELIKE 
AFRIKAANSE UNIVERSITEITE- POTC HEFSTROOM, PRETORIA EN BLOEM~ 
FONTEIN- OM DIE STUDENTEFEDERASIEPLAN VAN DIE UNIVERSITEIT 
STELLENBOSCH TE VERWERP, IS NIE DEUR ADV. E. H. LOUW, MINISTER 
VAN BUITELANDSE SAKE, SE ONLANGSE UITLATINGS OOR NUSAS 
GEINSPIREER NIE, HET MNR. H. J. D. VAN DER WALT, VOORSITTER VAN 
DIE P.U.~STUDENTERAAD, VERLEDE WEEK IN 'N VERKLARING GES:E. 

Die studenteraad van die P.U. het uit die staanspoor geen 
simpatie met die Stellenbosse voorstel dat 'n federasie van aile 
Suid~Afrikaanse studente gestig word, gehad nie. 

het geen organisasie aan die P.U. 
bestaansreg nie. 

Die P.U. bet die voorstel ree:ls 
tydens die A.S.B .·kongres in April 
verwerp, weer op 'n studenteraads· 
vergadering in J unie en op 1 ,Dit is vir ons duidelik dat gekies 
Augustus te Pretoria. sal moet word tussen die Afrikaanse 

GEEN GRONDLSAG 
Mnr. Van der Walt het die 

besware van die Potchefstroomse 
studente teen die Stellenbosse fede· 
rasieplan gestel: 

Mnr. Hennie van der Walt, 
voorsitter van die Studenteraad. 

, Hierdie studenteraad kan met 
die voorgestelde federasie of 
organisasie geen simpatie he nie 
omdat daar vir die P.U. in so 'n 
federasie geen plek sal wees nie. 
Sonder 'n definitiewe grondslag 

Studentebond en die deur Stellew 
bosch voorgestelde Suid·Afrikaanse 
Nasionale Studente·organisasie. Naas 
mekaar sal die twee volgens die 
voorgestelde grondwet nie kan be· 
staan nie. 

,Vir is dit duidelik dat 
nooit oor beginsel· en 

beleidsake sal kan uitspreek nie, 
omdat hy in sy wese sal bestaan uit 
mense wat botsende beginsels sal 
nastreef. 

,Eintlik dra die hele voorstel 
na ons mening 'n liberalistiese 
kleur omdat die verskillende volks
groepe bulle eie identiteit in die 
organisasie sal moet prysgee en die 
posisie V'an die nie-blanke studente 
in die voorgestelde federasie nie 
duidelik en onomwonde gereel kan 
word nie." 

Mnr. Van der Walt het verklaar 
dat die studente van die drie noorde· 

Afrikaanse universiteite nogtans 
nie koud staan teenoor die beginsel 
van samewerking tot op 'n sekere 
hoogte met andersdenkendes nie. 

OOGMERK 

,Die grondslag van hierdie same· 
werking moet egter op die beleid 
van afsonderlike ontwikkeling van 
blank en nie·blank berus." 

Die studenteraad van die P.U. 
beywer hom vir die totstandkoming 

van 'n Afrikaanse, Engelse en Ban· 
toestudentebond, elk met sy eie 
kultuurgrondslag, maar gekoppel 
deur 'n begrip van samewerking wat 
die vorm van 'n konfederasie tussen 
die drie verskillende studentebonde 
sou aanneem. 

Prof. ZUIDEMA 
Prof. S. U. Zuidema van die 

Vrije Universiteit, Amsterdam, 
tree op Woensdagaand 10 
deser voor die wysgerige ver
eniging op met 'n lesing oor 
Eksistensialisme. 

Aile studente en lede van 
die publiek is welkom. 

PUKKE WEN NESER 
Toe die Puk Satcrdag 'n oortui· 

gende oorwinning van 16-9 oor 
Goldfields·wes behaal bet, het hullc 
daarmee die Neserbckcr verower. 

Aangesien P .O.K. wat tweede op 
die puntelys was, op verrassende 
wyse deur Western Reefs geklop i.;, 
kan die Puk nie mcer ingehaal word 
me. 

Die Pukke was vasberade om 
Saterdag te wen en al was hul spcl 
nooit werklik aanskoulik nie, bet hul 
die sege verdien. 

Puk se punte is aangeteken deur 
Jan van der Schyff ( drie), Frans de 
Bruyn ( drie), Bok Fourie ( drie), 
Rassie van der Westhui~en (straf• 
en vervyfskop), en Lion ell Phillips 
( vervyfskop). 
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ALF'S STUDIOS 
KERKSTRAA T 133 TELEFOON 2432 

NIE OP SEE NIE, MAAR OPLAND IS 

Mooirivier Motors 
DIE HA WE VIR ELI<E MOTOR! 

Met Uitstekende Diens word Alles 

van Aile Motors Herstel! 

• KOM BESOEK ONS EN BESIGTIG ONS BORG~ 

WARD~. HAN SA~ EN LLOYD~ MOTORS. 

Besoek ook 

MOOIRIVIER MOTORS 

LOMBARDSTRAA T 44 FOON 2895 

DIE WAPAD 

Kupido en sy pyltjie het fluks 
gewerk tussen Thaba Jab en die 
manskoshuise. Twee eerstejaartjies 
(nogal kamermaats ) is goed getref 
en het gekysde status verwerf: 
Lucille Twyman het vir Piet Hen
ning en Lita Schoeman vir Kruger 
van Niekerk gevang . 

Toe dit lyk of dit wil lente word, 
toe kys Lydia Human en Prinsloo 
Potgieter ook sommer. Ons hoop 
hulle kys deurstaan die koue wat 
intussen weer ingetree het! 

Of dit die volmaan was, of haar 
gesig, weet ons nie, maar Jack 
V erster het vir Marietjie Meyer 
gevra om te kys. Sy kon natuurlik 
nie nee se nie ! 

Een van die Puk se sportvroue se 
pad het intussen met 'n sportman se 
pad gekruis. 'n Mens kan seker Alta 
de Kock en Frijhof£ Albertyn se 
verhouding 'n .,sportkys" noem. 

Nic Kleynhans vaar toe onder die 
pote in en kys met ene Zoe Jordaan. 

Marieke de W eerdt leef (of 
sweef) deesdae op die vleuels van 
die liefde. Die oorsaak is ene wit· 
kop W im (nie die skuurpoeier nie!) 
van Joh'burg. 

M arie van Rensburg is (of het?) 
weer gevang! Alles binne twee uur! 
Johan Smit van Sasolburg is nie te 
stadig nie. 

Pierietjie Kruger maak glo 
.,geheimsinnige" foonoproepe Thaba 
Jah toe. Die dames se hulle me 
altyd so toe soos hy dink nie . 

Intussen... is ... Marieke van der 
Merwe en Piet Yssel glo al lanka! 
gekys. Die redaksie maak self nuus 
vir D IE WAPAD as hier niks ge· 
beur nie ! 

Die eerstejaars het ook net hul 
clop gekruip: D irk van Vuuren en 
Elise Flett is gekys . 

Leen jou oor aan alma!, jou 
tong aan min.-Shakespeare. 

Een moeder aan 'n ander: My 
seun is 'n wonderlike snydokter. 
Hy het al meer as honderd ope
rasies uitgevoer en homself nog 
nooit raakgesny nie! 

Die Bult Haarkap
pers en Juweliers 

TOMSTRAA T 86A 

Die BESTE ADRES 

vir HERSTELWERK aan 

HORLOSIES 

CHRONIESE 
LOU VERWARMERS? 

Stook hom met 

OOSTHUIZEN 
se 

KOLE 
Kerkstraat 104. Tel. 312 
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OffisH~le Studentekoerant van die P.U. vir C.H.O .• 
VRYDAG, 21 AUGUSTUS 1959 

REDAKSIONEEL 
VERBODE 
LEESSTOF 

Dit was verkiesingsdag op die campus. 

Vir sommige was dit 'n tyd van gaan- die einde van 'n 

tydperk van diens aan die studentelewe.. Dankie daarvoor. 

Vir andere kondig dit 'n intog in die studentelewe aan. 

'n Tydperk van vorming-nie aileen deur u nie maar ook aan 

u. le vir u voor die deur. 

Die verkiesingstryd is agter die. rug en deur hierdie stryd 

is resultate gelewer: aan die van u aan wie die Ieiding toever~ 

trou is-'n warm handdruk ; sterkte vir die taak wat voorle. 

Want Ieiding veronderstel nie 'n sterk '<iominerende per~ 

soonlikheid nie, maar 'n sterk dienende karakter. Gee- dit is 

altyd die moeite werd: dit kan slegs voldoening en verryking 

besorg. 

Die daarstelling van leiers het van die res van ons volge~ 

linge gemaak: 'n veeleisende taak! 

Want 'n studentemassa is essensieel krities ingestel-en 

dit bring die vereiste van 'n massa opbouend~kritiese , denkende 

volgelinge: 'n contradictio in terminis vir enige massa behalwe 

'n studentemassa! 

Gaudeamus igitur! 
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PROF. HOPPER SAL TWEEDE 
BALLON OPSTUUR 

Pakkie Nie Gevind 
Prof. dr. V . D. Hopper van die departement Fisika van 

die Universiteit van Melbourne het reeds met sy navorsing 
in veroand met kosmiese strale in Suid~Afrika begin. Hy word 
bygestaan deur sy assistente, dr. Jean Laby, asook deur prof. 
dr. P. H. Stoker, dr. M. A. Meyer en verskeie nagraadse 
studente in fisika aan die P.U. 

Die eer te waterstofballon wat 
deur prof. Hopper opgestuur is, het 
'n hoogte van 105,000 voet bereik 
en is deur lugstrome 112 my! ver 
wcggevoer voorclat dit vyf uur later 
naby Pretoria neergedaal het. 

Die ballon, gevul met waterstof, 
is op 20 Augustus van die terrein 
agter die Chcmic·laboratorium die 
lug ingestuur. In die ballon was 'n 
pakkie met fotograf1c ·c kern·emulsie· 
plate, toegeclraai in plastiese glas• 
materiaal. 

Voordat die ballon opgestuur is, 
moes prof. Hopper die Jugstromc 
bestudeer om te ver eker dat die 
ballon in die rigting van Pretoria 
sou beweeg, vanwaar die weerburo 
dit sou dophou. 

RADARSKERM 
Om te verseker dat die ballon nie 

verlore sou gaan nie, het prof. 
Hopper en sy assistente twee teodo· 
liete opgerig waarmee die posisie 
van die ballon bepaal kon word 
Een is op die dak van die Fisika· 
laboratorium en 'n tweede in die 
veld naby Schoemansdrif opgerig. 
'n Radarskerm is aan die ballon self 
aangebring sodat wetenskaplikcs van 
die weerburo dit met 'n radarapparaat 
kon dophou. 

Vanaf die vertrek van die ballon 
is sy posisie voortdurend met d1c 
teodoliete dopgehou, en toe dit begin 
daal het, i die posisie vasgestel waar 
dit sou land. Hierdie berekenings 
het weinig verskil van die gegewens 
wat dcur die weerburo verstrek is. 

WEKKER 
Die grootste hoogtc wat die ballon 

bercik het, was 105,000 voet. Die 
ballon is op 'n kon tante hoogte 

Uit clie mond van di~Jl 
suigeling ! 

.) 
Dameth en Heerg:e 

Die Bult Apteek 
IS TOT U DIENS 

Vlak onder u .Neus 
Tomstraat 86 Tel. 3091 

BESOEK 

g hou deur 'n venticl. Binne in die 
ballon wa 'n wekker wat presies 
vieruur die namiddag-vyf uur na 
die ,.lansering"-gesorg het dat die 
pakkie met fotografiese plate van 
die ballon losgemaak i en met 'n 
klein valskermpie na die aarde neer· 
gedaal het. Op die fotografie e plate 
is die uitwerking van sy kosmiese 
~trale in die boonste lugruim geregi· 
streer. Die pakkie bevat etikette wat 
die vinder vra om dit aan prof. 
Stoker te stuur. 

Tot dusver is nik van die pakkie 
vcrneem nie, hoewel dit slegs twaalf 
my! van Pretoria geval het. 

Prof. Stoker dee! mee dat prof. 
Hopper eer daags 'n tweede ballon 
sal opstuur. 

LID VAN 
EKSPEDISIE 

KOM LESING 
HOU 

Mnr. H annes le Grange, wat 'n 
!Jcl van Sir Vivian Fuchs se 
geslaagde ekspedisie na die Suidpool 
was, besoek die U niversiteit eers· 
daags. 

Die besoek van mnr. Le Grange 
wcrd gcreel deur die Natuurweten• 
skaplikc Vercniging in samcwerking 
met die Universiteitsowerhede. 

Op Satcrdagaand 26 September 
a) mnr Le Grange in die Studente· 

saal 'n lcsing hou oor die Suidpool · 
ckspedisic wat hy meegemaak het. 
By dieselfde geleentheid sal hy ook 
kleurskyfies in die verband vertoon . 

Unie-Bakkerye 
Posbus 244--Tel. 167 en 1086 

Bakkers en Banketbakkers 
BROOD. KOEK EN 

PASTEITJIES 

KERKSTR. 60 POTCH. 

Spoorwegstr., KLERKSDORP 

,UEWE INGRAM, EK VERLANG" 

DIE WAPAD 

PUKK ONTHAAL IN 
JOHA NESBURG 

Ses Pukke- Dirk Herbst, Maarten van der Walt. Piet 
Venter, Henning Botha, Jan Combrinck en De Wet Venter
bet die Puk verlede week in Johannesburg op 'n byeenkoms 
van die universiteite van Johannesburg, Pretoria en Potchef~ 
stroom verteenwoordig. 

Die tudente is spesilal deur die 
Wit i s uitgenooi om 'n welwillend· 
heidsbesoek aan Johannesburg te 
bring met die doe! om betrekkinge 
tu~;sen Afrikaans· en Engels prekende 
studente te bevorder. 

KUNSFEES 
Die besock van die studente het 

saa mgeval met die kunsfees van die 
Universiteit van die Witwatersrand. 
Dit is die tweede keer dat studente 
van ander universiteite na die uni· 
versiteit genooi is. Die Bloemfon• 
teinrc tudente kon nie aanwesig 
wees nie. 

Die hoogtepunt van die byeen• 
koms Vrydag bereik tyd ens 'n 
dinee saam met die burgemee ter 
van Johannesburg, raadslid Ian 
Maltz. Mnr. Maltz het by die 
geleentheid verklaar dat die Uni· 
ver~iteit van die Witwatersrand die 
aad vir 'n baie goeie idee gesaai het 

en die hoop uitge preek dat ander 
universiteite ook in die ritgin g sal 
dink. 

Mnr. Dirk H erbst wat namcns die 
studente dank uitgespreek het, het 
verklaar dat die onderlinge gees van 
begrip en samewerking uitstekend 
was en die noodsaaklikheid beklem• 
to on van beter wedersydse begri p 
van studenteverskille. .,Byeenkomste 
van hicrdie aard dra vee) daartoe 
by," het hy gee. 

GASVRY 

DANK 

Die Pukke het die verblyf in die 

Goudstad baie geniet en is vol !of en 

waardering vir die besonder gasvryc 

ontvangs deur die Witsies. Daarom 

spreek hulle dank uit teenoor die 

Studenteraad van Wits en die 

Reelingskomitee wat die be oek puik 

en bekwaam geree! het. 

MET 'N KOUE PAM~ 

POEN OM DIE BOS 
GELEI WORD NIE! 

CORNER 
FRUIT STORE 

,U KEN ONS!" 

Bladsy drie 

NOORDBRUG 
KONTANTWINKEL 

(Eienaar : A. G. Botha) 

Vir 
LEKKERS. SIGARETTE 

en TOILETW ARE 

KRUIDENIERSWARE. 
SKRYFBEHOEFTES. 

• 
Langs Noordbrug-Po kantoor 

DIENS! 

OP DIE PUNTE VAN 

ONS VINGERS 

Mooirivier
Apteek 

205. 
Kerkstraat 

Telefoon 
380. 

Ondersteun Ons 
Adverteerders 

Die besoekende studente is oral 
gasvry onthaal en geen moeite is 
ont ien om bulle verblyf so aange· 
naam moontlik te maak nie. Ver· 
skeie onthale, skemerkelkics en 
dinecs is gereel en daar was ook baie 
gelecntheid vir informele arne· 
sprekings, soo met die studenteraad 
van Wits en verskeie nie·blanke 
tudcnte. 

LEROUX ATELJEES 

Verskeie interessante uit tappies 
~oos besoeke aan die mediese skool, 
kunsgalarye en die diamantJypery 
is gereel. Hierbenewens was daar 
ook 'n tenniswedstryd vir die stu· 
dente waar De Wet Venter besondcr 
goeie tennis gelcwer het. 

Die besoekers het ook 'n verskei• 
denheidskonsert van hoogstaande 
gchalte, 'n eenbedryf en 'n balet· 
uitvoering bygewoon. 

REBA-KAFEE 
Tomstraat 88 

DORS? 

HONGER? 

Bestorm ons om kronies 

versadig te raak. 

Hiermee ste'l ons bekend dot 'n tak van ons besigheid 
geopen word te 

KERKSTRAAT 71 
vanaf 8 September 1959 

Ons spesialiseer in
PORTRETTE, 
KINDERSTUDIES, 
GROEPFOTO'S en 
HUW'ELIKSFOTO'S 

MAHERRYSTRAAT 64 
KERKSTRRAAT 71 

Takk te: 
TELEFOON, 862 

!\.lie Gekysdes en Verloofdes! ! ! ! 

INGRAM SE DRANKWINKEL 
Aller lei 

asook 

• WYNSOORTE, BIER en STERKDRANK 

• KOELDRANKE en VARS LEMOENSAP 
(5/~ 'n halwe kan - 9j6 per gellingkan) 

,EK GAAN TERUG NA OU INGRAM AS EK KAN" 

J 
Bevorder U Sake ..... 

Kom na 
MALAN MEUBILEERDERS 

Kerkstraat 112 Telefoon 2157 
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E SONDERE SPORTJAAR 
-DeJager 

Graag wil ek langs hierdie weg 'n w oord van hartlike 
dank rig tot alma! wat vanjaar by gedra het om so 'n beson dere 
sukses van ons spor tjaar te maak. 

In die eerste plek wil ek bedank kapteins uitgaan wat die sukses mee
al die lede van die S.S.B. wat op bring. Dit was vir my as Voorsitter 
so 'n bekwame wyse Ieiding in die van die S.S.B. nie alleen 'n plesier 
verskillende sportklubs gegee bet. nie maar ook 'n voorreg om met u 
Dit is baie maal die persoonlike lei- met saam te gewerk het. 
ding en inspirasie wat van die klub- 'n Besondere woord van dank ook 

A ~ANBEVELINGS 
, Dit is noodsaaklik dat onder die aandag van die ower~ 

hede gebring sal word dat fasiliteite v ir sommige sportklubs 
aan die P .U . n ie voldoende is n ie en dat onvoldoende fa siliteite 
kan lei to t die totale ondergang van sodanige klubs," lui een 
van die aanbevelings wat mnr. E ddie de Jager, voorsitter v an 
die S.S.B., in sy jaarverslag doen. 

Mnr. De Jager verklaar dat diegaam van die S.S.B. ingeskakel moet 
krieketklub gaan doodloop indien by word. 
nie binne die volgende jaar ' n baan BELANGSTELLJNG 
kry nie. Die tennisklub het min- Om die belangstelling van die 
stens nog twee bane nodig . D ie eerstejaars vir sport te verkry en te 
bestaande aantal bane is onvoldoende bebou, moet aile sportbesture aan
en verkeer in 'n baglike toestand staande jaar weer 'n besondere 
omdat bulle so baie spelers moet paging aanwend. Nuwe bloed is 
dra. noodsaaklik vir die voortbestaan van 

SWEMKLUB sommige klubs, byvoorbeeld die 
,Die swemklub verkeer reeds in manshokkieklub. 

sy sterwensuur as gevolg van die D eur 'n artikel in DIE WAPAD 
moeilike regulasies. D ie owerbede moet die belangstelling van die 
word versoek om toe te laat dat senior studente gaande gemaak word 
mans en dames saam aan die ampte- sodat bulle aan die eerstejaars 'n 
like oefeninge van die klub mag voorbeeld kan stel. , H ierdie aanbe
deelneem." veling word gedoen omdat dit van-

Nag 'n tafel word vir die tafel- jaar vrugte afgewerp bet daar baie 
tennisklub benodig. 'n Verdere aan- van die seniors nie ten vall e van 
beveling lui dat die Werda-jukskei- die sportbed rywighede aan die uni
laer weer as volwaardige onderlig- versiteit bewus was nie ." 

PUK SE 
WES-TRANSVALERS 

n Rekordaan tal- een en der tig- Pukke het W es-T rans
vaal vanjaar in agt verskillende sportsoorte verteenwoordig. 
Agt Pukke het v ir Wes~ T ransvaal se onder~negentien~rugby~ 
span en ses v ir die senior~span op die v eld gedraf. 

Die volgende Pukke het Wes- Mans: Barry Pithey en H orst 

Transvaal verteenwoordig: Wiesse. 

VOETBAL 
Seniors: Frans de Bruyn, P iet 

Steinberg, Jan van der Schyff, Mic 
Moolman, Toy Dannhauser en D e 

Wet Kruger. 
Onder 19: Stefan H eydenrich 

(kapt.) , Carl Grundlingh (onder
kapt.), Prinsloo Potgieter, Isak 
Lessing, P. van der Bank, J . le Roux 
Marais, C. Wolhuter en F. de Beer. 

ATLETIEK 
Seniors: Kotie de Jager en Christo 

Thuynsma. 
Juniors: Alta de Kock en ,Fires" 

van Vuuren. 

HOKKIE 
Dames: Jo Schoeman en Albertha 

H owell. 

............... 

JANET says: 
for : • SWEETS 

e GRILLS 
• COOLDRINKS 

Take me to the -

TENNIS 
Seniors: Andrew M akkink. 
Juniors: Fryhoff Albertyn. 

STOEI 
Kobus Yssel en P eet Kruger. 

KORFBAL 
Ansa Bingle en B. Combrinck. 

T AFELTENNIS 
Eddie de Jager, Rossier de Ville 

en Elma Faure. 

DIE WAPAD 

aan die S.R . en die owerhede van 
die P.U. vir C.H.O. vir die finansiele 
en morele steun wat ons van bulle 
ontvang het. Ons waardering is 
moeilik in woorde uit te spreek. 

Aan alJe personeellede wat so 
onbaatsugtig bulle tyd opgeoffer bet 
om ons by te staan met afrigtings
werk ens. wil ons se baie dankie. In 
besonder wil ek bedank prof. dr. 
D. P . J. Smith vir sy besondere 
bydrae van die jaar m.b.t . die atle
tiek, tennis, gimnastiek, ens. Ons 
weet dat ons in prof. Smith werklik 
'n vriend van sport bet. Nogmaals 
baie dankie. 

Sekerlik mag ons nie vergeet om 
D IE WAPAD dankie te se vir die 
wy e waarop bulle altyd die nodige 
publisiteit aan ons sport verleen het 
nie-die waarrde van publisiteit in 
sport besef ons maar seker alma! te 
goed. In besonder wil ek vir Dirk 
H erbst se baie dankie vir die 
bekwame wyse waarop hy vera] die 
D alrymple en die S.A.U. Tennis
toernooi bebartig bet, nie aileen in 
DIE WAPAD nie maar ook in die 
ander dagblaaie. 

Aan u, die sportmanne en sport
vroue van die P.U ., kom sekerlik die 
grootste menslike eer toe. D it was 
u sport en u bet daarvan 'n sukses 
gemaak-nie aileen bloat 'n sukses 
nie maar 'n sukses soos dit die gees 
en rigting van bierdie Universiteit 
vertolk. Sportmanne en sportvroue 
!ewer seker die grootste hydra tot 
die uitdra van die naam en leuse van 
ons Universiteit. Vir u bedagsaam
heid, samewerking, sportmangees, en 
harde oefening nie aileen my dank 
nie maar die dank van ons ganse 
A lmer Mater. 

Aan alle persone, liggame en 
instansies wat dank moet ontvang 
en wat bier nie individueel genoem 
is nie ons hoogste waardering. Laat 
ons u verseker dat u opoffering en 
moeite nie tevergeefs was nie. 

I n die laaste plek en ook die 
belangrikste ons dank aan ons 
H emelse Vader in wie se groat 
genade dit beskik was dat ons bier
die dinge kon beleef het. Mag ons 
slegs as dank vir die gesonde liggame 
wat ons ontvang bet ook in ons 
sport Sy naam groot maak en uitdra. 
Ons sport mag nooit 'n blote ant

spanning wees nie, ook daarin moet 

ons, ons Skepper ken want: 

, In U Lig sien ons die Lig". 

Nogmaals baie dankie, 

E. J. DE JAGER, 

Voorsitter S.S.B. 

Grand Cafe, 
President Cafe. 

or Van Riebeeck 
Cafe. Christo Thuynsma-nog atleet wat vee! belofte vir die toekorns 

inhou. 

Dinsdag , 8 Septe1nber 1959 

SPORT AAN DIE P.U. 
- PROF. D. P . J. SMITH 

Ek voldoen graag aan die versoek van di(. tedaksie om 
iets te skrywe oor die sport aan ons U niversiteit. Die bedoeling 
is nie om 'n kritiese oorsig oor al die sportgebeure te gee nie, 
ook nie 'n verslag nie-dit doen die v oorsitter van die Sentrale 
Sportbestuur in sy jaarverslag en lesers v an DIE W APAD 
ken die feite goed genoeg. Ek wil my kortliks bepaal by die 
belangrikste sportgebeure van die jaar , die fasiliteite en 
geleen thede vir sportbeoefening en enkele waardes daarvan 
vir die beoefenaar. 

SPORTBEDRYWIGHEDE 
GEDURENDE 1959 

1959 was 'n merkwaardige sport
jaar. Ons Universiteit was die gas
beer van die S.A. Universiteite vir 
die Atletiekbyeenkoms (Dalrymple) 
en die Tennistoernooi-albei groat 
byeenkomstes wat deur ons Univer
siteit op so 'n wyse geo rganiseer was 
dat die besoekers met hoe !of daar
van gepraat bet. 'n ,Intervarsity" 
by ons teen die U.O.V.S. het bykans 
aile sportsoorte betrek hoewel die 
eerste span se voetbalwedstryd tradisi
oneel as die hoofdis beskou word en 
dei uitslag daarvan die ,Intervarsity" 
beslis. 'n Relatiewe puntetoekenning 
vir alle wedstryde in alle sportsoorte 
by so 'n geleentheid sou miskien die 
geesdrif verhoog-indien dit moont
lik of nodig is . 

Verder het spanne van ons Uni
versiteit deelgen eem aan Universitere 
wedstryde elders: die mans- en 
dame hokkiespanne in Bloemfontein; 
die bofbalspan in Durban ; die atle
tiekspan in Pretoria (N oordelike 
Universiteite); voetbalspanne teen 
die Natalse Universiteit op Welkom 
en teen die Witwatersrandse Uni
versiteit in Johannesburg; die stoei
span aan die Universiteitskampioen
skappe in Pretoria ; en die krieket
span in Durban. H ierbenewens het 
byna aile klubs aan liga- en ander 
wedstryde binne en buite Wes
Transvaal deelgeneem. 

Goeie prestasies het ook nie ont
breek nie. Dink maar, onder andere, 
aan die manshokkie wat met soveel 
vuur en durf gespeel en die meeste 
van bulle wedstryde gewen het; aan 
die voetbal wat teen sterk teenstand 
bo-aan die punteleer in Wes-Trans
vaal staan en met Wits en Natal 
deeglik afgereken het; aan die uit
muntende prestasies van die stoei
span; en die goeie standaard in korf
bal, dameshokkie en tennis. Verskil
lende spelers het die provinsiale en 
S.A. Universiteitspanne gehaal. 

F ASILITEITE 
H ierdie imponerende lys sport

bedrywighede dui aan dat die P.U. 
vir C.H.O. aan elke student die 
geleentheid hied vir deelname en 
dat die fasiliteite daarvoor beskik
baar is. Weliswaar beskik nie aile 
klubs oor voldoende of die doel
treffendste bane, velde en toerusting 
nie maar aan die welwillendheid van 
die Raad om dit mettertyd te verskaf, 
ontbreek dit seker nie . Die bestaande 
fasiliteite is sprekende getuienis daar-

van. Die uitbreiding is egter vinnig 
en die besteding van geld op die ver
skillende terreine van die U niversi
teitslewe moet harmonie van die 
gebeel in ag neem. A s 'n seun uit 
sy klere groei, en 'n lap help ook 
nie meer nie, sal vader wei, volgens 
vermoe, ander voorsien. Dit is dan 
ook verblydend wanneer 'n klub 
sodanig vooruitgaan en soveel deel
nemers trek dat sy ,klere te klein 
word". Versoeke vir doeltreffender 
voorsiening in dergelike geval le is 
billik en sal oorweging geniet. D ie 
Universiteitsowerbeid bet in die 
opsig 'n verantwoordelikheid teenoor 
sy studente en sal dit ook na kom. 

Die student het egter ook 'n ver
antwoordelikheid teenoor sy Univer
siteit wat so saamgevat kan word : 
dat elke sportbeoefenaar die ont
spanningsgeriewe waardig moet 
gebruik en diens moet !ewer. Elke 
gesonde mens hou van een of ander 
sportsoort en die groa t verskeiden
heid wat ons bier hied, skep 'n 
geleentheid vir deelname deur elke 
student. Die koste aan spo rtfasili
teite is geregverdig as daarvan 'n 
dankbare en waardevolle gebruik 
gemaak word. 

WAARDE VAN SPORT 

'n Waardige gebruik sluit o.a. ook 
in dat dit nie met ,slapheid en 
traagheid" moet geskied nie anders 
kan die bedoelde waardes nie ver
wesenlik word nie. Ons dink maar 
aan waardes soos die genot van 
inspanning en die gesondheids
waarde daarvan, die bevrediging in 
goeie prestasie, die kennismaking 
met andere en goeie vriendskappe 
wat gesluit word. 'n G root sport
man leer hoflikheid teenoor en waar
dering van andere, gehoorsaamheid 
aan leiers, beskeidenheid in leierskap 
en hulpvaardigheid teenoo r swak
keres. H ierdie waardes moet doel
bewus nagestreef word en ons stu
dente moet hie rdie beskouing oor 
sport huldig en verde r uitdra want 
daadeur verheerlik ons ons Skepper 
ook in en deur ons sport . D ie goeie 
sportman is 'n barde speler wat 
getrou volgen reels speel en veg tot 
die einde toe. D aartoe is fiksheid 
nodig-deeglike voorbereiding t .o.v. 
uithouvermoe en tegniese afgerond
heid. In sport, soos in die !ewe, is 
daar geen kort pad na sukses nie 
maar in die volharding en die oar
winning van bindernesse is aange
name herinneringe. 

SUKSES IN 1960! 
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VOL, E IG R ESINGSUITSLAE 
Mnr. H. J.D. van der Walt is vandag tydens die verkiesing 

van nuwe besture aan die P.U . vir C.H.O. vir die tweede 
agtereenvolgende jaar tot voorsitter van die Studenteraad 
verkies. 

Die ander lede van die Studenteraad is: 
ONDER~VOORSITTER .................................... L.A. S. van Wyk 

SEKRETARIS ................................................ F. R. P. de Bruyn 

PENNING MEESTER ........................ ................. Hans van Zyl 

ONDER~SEKRETARIS .................................... I. van der Walt 

DAMESVERTEENWOORDIGER ........................ E. Botha 

A.B.K.K. .................. ............ ...... .. ............................ J. H. Boneschans 
C. J. van Vuuren 

A.S.B ....... ............ .................. .................. ........................ J. S. du Plooy 
A. G. C. Y sse! 

S.S.B ......................................................................... J. J. de Jager 
R. de Ville 

KORPS .................. .................. ........................ J. J. de Wet Kruger 

AFRIKAANSE STUDENTEBOND 

VOORS.: L. A. S. van Wyk. 
0.-YOORS. : J. S. du Plooy. 
SEKR.: F. R. P. de Bruyn. 
PGM.: J . M. de Wet. 
ORG.: C. Venter 

DAMES ADD. : I. van der Walt, 
A. C. H. du Plessis. 

MANS ADD .: J. M . Els, A. G. C. 
Yssel, P . P. Kruger, P . R . P. Pot· 
gieter. 

KORPS VERITAS VINCET 

VOORS.: J. J. de Wet Kruger. 
0 .-VOORS.: J . A. V . van der 

Schyff. 
SEKR .: J. H . Boneschans. 
PGM.: M. J. H . du Plessis. 
ORG.: J. L. Ras. 
DAMES ADD.: C. Postma, R. 

du Plessis. 
MANS ADD.: P. W. Bingle, 

P . A. Venter, W. ]. van der Merwe, 
K. van Niekcrk. 

SENTRALE SPORTBESTUUR 

VOORS.: J . J. de Jager. 
0.-VOORS.: R . de Ville. 
SEKR. : P . E. Bosman. 
PGM.: Mej. N . van t'Riet. 

ALGEMENE BESTUUR VIR 
KUNS EN KULTUUR 

VOORS.: I. van der Walt. 
0.-VOORS. : A. G. C. Yssel. 
SEKR.: Mej. L. van der Vyver. 
PGM.: P. A . V enter. 

ALABAMA 

V OORS.: I. van der Walt. 
0.-VO ORS: F. R . P . de Bruyn . 
SEKR. : I. ] . Lessing. 
PGM. : ]. Arangies. 
ADD.: Mej. M. P. A. van dcr 

Wateren, S. P. B. H oogenboezem. 

Mej. C. Postma 

T HALIA 

VOORS.: A. G. C. Ys~cl. 

0.-YOORS.: J. L. Ras. 

SEKR.: C. Venter. 

PGM: P. A. Venter. 

AAD.: C. J. van Vuuren, Mej . R . 
Kemp, Mej. L. van der Vyver. 

MUSIEKVERENIGING 

VOORS.: J. H. Boncschans. 

0.-VOORS.: K van N1ckcrk. 

SEKR.: Mej. H. H . Labu>ehagne. 

PGM.: J. Scholtcmcycr. 

ADD.: P. R. P. Potgicter, Mej 
M. Viljoen. 

DEBATSVERENIGING 

VOORS.: ]. S. du Plooy. 
SEKR.: Mej. S. Viljoen. 
ADD: P. van R. Henning, Mej. 

A. C. E. Venter. 

VOLKSPELE 

VOORS.: J. E. van der West· 
hui:1.cn. 

0.-VOORS.: L. van der Walt. 
SEKR.: G. du Toit. 
PGM.· K. Yssel, 
Add.: Mej. 0. Hoffman. 

SKAAK 

VOORS.: P. A. Venter. 
0.-VOORS.: J W. Keen. 
SEKR.: J. ]. Mulder. 
PGM.: A. Weyers. 
ADD.: Mcj. L. ]. van der Vyver. 

MANSHO KKIE 

KAPT.: G. Snyman. 
0.-KAPT.: J. L. Ras. 
SEKR.: G. Snyman. 
PGM.: M. W. C. Rossouw. 
ADD.: N. Oosthuizen. 

DAMESHOKKIE 

KAPT.: J. Venter. 
0.-KAFT.: I. Kleynhans . 
SEKR.: A. Howell. 
PGM.: A. Schutte. 
ADD.: M. van der Merwe, M . 

Bingle. 

RUGBY 

KAPT.: C. C. Dannhauser. 
0.-KAPT.: P. W. Steynberg. 
SEKR.: H. van Zyl. 
PGM.: P. E. Bosman. 
ADD.: ]. de Wet Kruger. 

H annes Botha-sy rekordpoging van 51 voet 2 duim tydens 
Dalrymple op Potchefstroom, is nog vars in die geheuc van atlctiek

liefhebbers. -·-
DIS FEESTYD 

MET 

TURKSTRA 

SE GEBAK! 

I 

• 
• S &S 

Drink 
• SUPER O RANGE 
• FRESH ORANGE 

1144 ~ ~ ~ ~ Posbus 134 

POTCH MINERAL WATERS 

KORFBAL 

KAPT.: M. Kruger. 
0 .-KAPT.: M. Roets. 
SEKR.: C. Steyn. 
PGM.: M . Mulder. 
ADD.: A. de Kock, B. Combrinck. 

TENNIS 

KAPT.: E. J . de Jager. 
0 .-KAPT.: Mej. E. du T oit. 
SEKR.: Mej. A. de Kock. 
PGM.: N. T aljaard. 
ADD.: F. Albertyn, M ej. M. 

Bruyns. 

ATLETIEK 

KAPT.: J. J . de Jager. 
0 .-VOORS.: Mej. C. A. le Rour. 
SEKR.: G. J. Scholt,z;. 
PGM.: H . B. van der W alt. 
ADD. : P . van der Bank, Mej. J . 

Venter. 

SWEM 

KAPT .: Mej. N . van t'Riet. 

Op pad .. . 

c::;=. ~ 

na 

GEEN & VELLEMAN 
vir hulle 

F OT O GRAFIESE en 
APTEKERSBENODIGD~ 
HEDE. 
V olg hom na: 

Kerkstraat 178. 

0 .-KAPT.: D . Roode. 
SEKR.: J. Mulder. 
PGM.: A. Fourie. 
ADD.: J. C. du T oit, L. Croezer. 

BOFBAL 

KAPT.: P. E. Bosman. 
0.-KAPT.: P. Oescgher. 
SEKR.: G . M. du T oit. 
PGM. : M. va n der Berg. 
ADD. : C. C. Dannhauser. 

KRIEKET 

KAPT. : B. J . Potgieter. 
0.-KAPT.: C. H . Weber. 
SEKR.: A. G. P . van der W al t. 
PGM.: J. M de W et. 
ADD. : J. L. Ras. 

T AFELTENNIS 

KAPT.: R . de Ville. 
0 .-KAPT.: Mej. G. W oudstra. 
SEKR.: Mej. ~ · van Rooyen. 
PGM.: G. W is in g. 
ADD.: F. Oosthuiz;en, H . Roets. 

PUKKE ..... 

V ir julie BL~RKASTE 
en ander ELEKTRIESE 

BENODIGDHEDE 

W.J.SPAVINS 
enSEUN 1 

Kerkst: at 101 T el. 185ll 

J. du Raan 
HORLOSIEMAKER EN JUWELIER 

Gewaarborgde Herstelwerk aan Horlosies dcur G. E, ·rth 
wat sy opleiding in Duitsland geniet het. 

KERKSTRAA T 161 

SPESIALE AFSLAG AAN STUDENTE 

CENTRAL CASH STORES 
SUPER MARKET 

Bespaar Geld! 
ONS IS EERSTE MET DIE SELFBEDIENINGSKEMA 

Bedien usel£! Bespaar T yd! 

SELFBEDIENING 
. . . en sien wat u koop. Hierdie is die moderne koers 

Telefoon 164/1167 Wolmaransstraat 81 
POTCHEFSTROOM 

AITSA! 
As die DAMES so se 
Koop 'die Jongeheer sy klere 

by-

J. TOD SUTIIE 
Kerkstraa t 177 T el. 

POTCHEFSTROOM. 
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SPORTBEELD van ~ie JAAR 
INTERV ARSITIE 

TEEN WITS 
PUKKE WEN OORTUIGEND 

PU KKE 
OP 

VOORGROND 
Ten spyte van enkele nederlae het 

die Puk se eerstespan vanjaar deur• 
gaans besonder goed gevaar. H ulle 
is dan ook tans die voorbokke in 
die liga en speel sekerlik die mees 
konstruktiewe voetbal in Wes-Trans• 
vaal. Sover dit die liga betref, kan 
slegs 'n ramp die Pukke van die 
beker ontneem. Met nog drie wed
stryde om te speel, moet Frans de 
Bruyn se manne nog net vir P.O.K. 
klop om die beker huis toe te bring. 

Frans de Bruyn, Puk se voetbal
kaptein, wat sy span tot 'n oar
winning in die Neserbekerliga 

aangevoer het. 

Behalwe enkele ligawedstryde het 
die Puk teen Sasolburg, Welkom 
Rovers en die Kovsies verloor. Die 
span spog egter met puik oorwin• 
pings oor Vryburg-voorbokke in 
die Griekwa-liga-die universiteite 
van Natal en Wits. 

NAVY 
Navy het gedurende die jaar ook 

goed gevaar, maar hulle sal waar• 
skynlik nie die liga kan wen nie . 
Wed tryde is verloor teen Dorp, 
Strathvaal en Western Reefs. In die 
twcede ronde het Navy egter afge
reken met Strath vaal en Western 
Reefs sodat hulle onder die eerste 
drie in die liga behoort te eindig. 

FIRES EN TEKKIES 
Fires en Tekkies het weer eens die 

gebruiklike moeilikheid ondervind, 
naamlik gebrek aan spelers na die 
wintervakansie. Die spanne het hulle 
cgter goed van hulle taak gekwyt 
en onder aanvoering van Hans van 
Zyl het vera! Fires 'n reeks indruk
wekkende oorwinnings op hul kerf
stok. 

ONDER NEGENTIEN 
Die onder negentien·span het van

jaar baie goed gevaar en deurgaans 
met puik voetbal voor die dag 
gekom. Dit is onwaarskynlik dat hul 
in die ligareeks gestuit sal word . 

Sukkelbestaan 
Die swemklub van die P .U. wat 

die afgelope aantal jaar al 'n sukkcl
bestaan voer, het bewys dat tensy 
drastiese veranderinge intree, die 
klub in gevaar staan om dood te 

loop. 
Dit skyn asof die entoesiasme vir 

die sportsoort net nie aan die P uk 
bestaan nie. 

Verrassing 
Die bofbalspan het vanjaar vyf 

wedstryde uit sewe in die Wes
Transvaalse liga gewen en in een 
gelykop gespeel. 

Tydens die S.A.U.-toernooi lD 

Durban het die span vir die verras
sing van die toernooi gesorg toe 
hulle gelykop gespeel het teen 
Kaap~tad. 

Kraai Koning 
Die Pukke het die afgelope seisoen 

skoonskip gemaak van die tafel
tennisliga in Wes-Transvaal. Die 
bclangstelling vir die sportsoort was 

egter nie altyd na wense en vera! 
die eerstejaars en dames het die klub 
ietwat in die steek gelaat. 

Dit lyk tans of die Puk in twee 
afdelings van die liga gaan koning 
kraai daar h ulle al die meeste van 
die sterk teenstanders die loef afge• 
steek het. 

Segetog 
Die manshokkieklub war 'n beson• 

der suksesvol le jaar agter die rug 
het, het reeds die ligareeks maklik 
gewen. H ulle het reeds vyftien oor: 
winnings uit 'n moontlike sestien 
behaal en in een wedstryd gelykop 
gespeel. 

Die mansklub het egter vanjaar 
geen nuwe bloed bygekry nie en die 
ervare spelers het deurgaans groct 
oorwinnings oor hul teenstanders 
behaal. 

Noemenswaardige oorwinnings is 
die oor P.O.K. met 6-0 en 6-~. 

Uitblinker-span 
H oofsaaklik as gevolg van die 

geweldige belangstelling aan die kant 
van die eerstejaars het die dames
hokkieklub vanjaar 'n besonder 
geslaagde seisoen beleef. 

Sterk spanne soos Girls' Hi gh, 
Carletonville en D orp is een na die 
ander die loef afgesteek. 

Met staatmakers soos Albertha 
Howell, Jo Schoeman en Ina Kleyn
hans is die span tans een van die 
uitblinkers op die Puk. 

Moedige Poging 
Faan Oosthuizen en sy bestuur het 

'n moedige poging aangewend om 
die Werda-jukskeilaer . op die Puk 
te laat herlewe en 'n volwaardige 
plek naas die ander sportsoorte te 
laat inneem. 

Gedurende die jaar is twaalf wed
stryde gespeel en deelname aan 'n 
groot saamtrek te Potchefstroom 
word beoog. Die laer bestaan uit 
vyf gereelde spanne en twee dame
spanne. 

Op die Mat 
'n Besonder geslaagde jaar is vir 

die matmanne van die Puk agter die 
rug en hierdie sterk manne het hulle 
deurgaans goed van hul taak gekwyt. 

Onder die span ne wat in Wes
Transvaal voor hulle moes swig, is 
Stilfontein, Orkney en P.O.K. 
T ydens die Suidwes-Transvaalse 
kampioenskappe het die Pukke twee 
eerste- en n tweedeplek behaal. 
Tydens die S.A.U.-kampioenskappe 
het hulle drie tweedeplekke en een 
derdeplek verower. 

Verlede Saterdag het hulle 6- ) 
teen Wits verloor . 

Staatmaker 
Belangstellin g en ywer is hoof

saaklik daarvoor verantwoordelik dat 
die tennisklub een van die staat• 
makerklubs aan die P.U. is. So 
groot is die belangstelling dat die 
huidige aantal bane onvoldoende is 
om die spelers genoeg oefenkans te 
gee. 

Die manspan is een van die sterk· 
ste spanne in W es-Transvaal en is 
vol hoop vir die ligawedstryde wat 

in September 'n aanvang neem. 

Tydens die tennistoernooi van die 
Suid-Afrikaanse universiteite het die 
span beter as ooit tevore presteer. 
Hulle het U.O.V.S. geklop en 
tweedelaaste geeindig. 

Nog 'n 
Kampioenspan 
Die korfbalklub van die P.U. het 

vanjaar besonder goed gevaar. 

Die span het nie aileen v1r 
U .O .V .S. tydens intervarsitie oor• 
tuigend verslaan nie, maar speel in 
die finaal om die Wes·Transvaalse 
kampioenskap. 

Indien die span v1r Klerksdorp 
kan k!op , sal die Puk nog 'n 
kampioenspan ryker wees. 

Kr.ieket 
T en spyte van die gebrek aan n 

goeie baan bet die krieketspan van 
die Puk die afgelope seisoen goed 
gevaar. 

Op die inter-universitere toernooi 
het die span swak gevaar, maar a1 
sy wedstryde in die begin va11 die 
jaar gewen. 

Die Pukke het Saterdag op Milnerpark nog 'n oortuigende 
oorwinning op hul kerfstok geplaas toe hulle daarin geslaag 
het om Wits met 11 punte teenoor 6 te klop. 

Die Pukke het onmiddellik na die die Pukke het met besliste voor• 
aanvang van. die wedstryd tot die 
aanval oorgegaan en was dit nie vir 
onoordeelkundige spel nie, kon die 
telling hoer gewees het. 

Koos du Plooy het die Pukke !aat 
voorloop toe hy na ongeveer 'n 
kwartier sy pad na die doellyn toe 
oopbeur en oorval vi r ' n drie wat 
deur Lionel Phillips vervyf is . Teen 
die verloop van die spel in slaag Ken 
Boonzaaier met 'n strafskop van die 
middellyn af. 

Die Witsies het hierna met nuwe 
vuur gespeel en Ken Viljoen h et 
bulle vir die enigste keer in die wed
stryd laat voorloop met 'n onver
vyfde drie. 

Die Puk het onmiddellik egter 
weer tot die aanval oorgegaan en 
toe H erman V enter vir 'n drie oor• 
beur, het dit die rustydtelling op 
8-6 in die Puk se guns te staan 
gebring. 

VERSWAK 

Die spel het in die tweede helfte 
verswak. Wits het alles in die stryd 
gewerp om punte aan te teken, maar 

spelerstormlope en vinnige bewegings 
hulle aanvalle afgeweer. Piet Bos• 
man het die enigste punte in die 
helfte aangeteken met 'n drie. 

GRONDSLAG 
Die Pukke het Saterdag bewys dat 

die grondslag van voetbal by hegte 
voorspelerspel gelee is. Ons voor• 
spelers het dan ook vir Wits oor
skadu, want laasgenoemde wou te los 
speel. 

Wits het soms op egte Wallabie· 
manier met die hal probeer rond· 
hardloop, maar kon nie vee! uitrig 
nie. Die agterspelers van Wits het 
hulle goed van hul taak gekwyt en 
Jan van der Schyff sal vera! vir 
Barlow nog lank onthou. Schalk 
H oogenboezem het goed vertoon, 
selfs teen die sterk wind in. 

Dit sou onregverdig wees om 
enige uitsonderinge onder die voor• 
spelers te maak, want bulle het 
andermaal as hegte eenheid saamge
speel en Wits se !ewe versuur. 

NAVY 

BELOWENDE TALENT 

Wits se tweedespan het Navy kaf
gedraf met 19-8. Navy was net nie 
opgewasse teen die ervaring en flink 
spel van Frik Rademan, wat nie 
aileen self 'n drie gedruk het nie, 
maar regstreeks verantwoordelik was 
vir sy span se ander driee. Die atletiekklub het vriend en vyand vanjaar verras met 

hulle pragtige prestasies. Die geesdrif vir atletiek op die Puk 

het vanjaar besonder hoog geloop en veral onder die eerstejaars 

is belowende talent ontdek. 

Johannes van der Walt, een van die belowende jong atlete wat 
vanjaar besonder goed gevaar het. 

Tydens die eerste byeenkoms van 
die jaar het die Puk te Lichtenburg 

Binne die eerste vyftien minute 
het die blou truie voorgeloop met 
dertien punte en die rustydtelling 
was 16-) in hulle guns. Vir Puk 
het Eddie van der Westhuizen 'n 
drie gedruk wat deur Rassie van de: 
Westhuizen vervyf is. 

N a rustyd het die Pukke moedig 
probeer om punte aan te teken maar 
tevergeefs. Mic Moolman het gesorg 
vir die mooiste breekslag van die 
wedstryd en paaie deur nie Witsies 
gehardloop om die hal agter die pale 
te druk. 

ONDER 19 
Die swak dekwerk van die onder 

negentien-span was daarvoor verant• 
woordelik dat bulle 11-6 verloor 
het. Vir die Puk het Le Roux en 
Ernie van der Merwe elk 'n drie 
gedruk. 

NESERBEKER 
Die huidige stand van die spanne 

om die Neserbeker in Wes-T ransvaal 
is SODS vo)g : 

S. W. V. G. P. 

U niversiteit ...... . ..... 11 8 2 17 

Onderwyskollege ... 11 6 4 1 13 

Potchefstroom 10 ) 4 11 

Klerksdorp ...... 11 ) 6 0 10 

Strathvaal 11 ) 6 0 10 

Lichtenburg ...... 10 4 ) 1 9 

Goldfields-Wes 10 4 ) 1 9 

Western Reefs 10 2 7 ) 

die tweedeplek ingepalm en tydens 
'n vyfhoekige byeenkoms te Potchef
stroom ook 'n tweedeplek. Twee en 
twintig Pukke het aan die Wes• 
Transvaalse kampioenskappe deelge
neem en tydens die Dalrymple het 
die Pukke beter as in vorige gevaar. 

W. LINDEOUE 

Atlete wat groot belofte vir die 
toekoms inhou, is Alta de Kock, 
Johan van der Walt, Christo 
Thuynsma, J. van Niekerk, Koot de 
Jager, , Fires" van Vuuren en Koos 
van Zyl. 

Die meeste atlcte oefen reeds vir 
nog 'n druk seisoen wat voorle. 

'N SKO ENSPESIALIS VAN 
FAAM! 

Kerkstraat 64 Telefoon 1280 

SPESIALE PRYSE VIR 
STUDENTE! 

Gedruk deur Enslins, Potgieterstraat 31. Potchefstroom 




