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U.O.V.S. SE HARDE NEUT GEKRAAK 
P.U. WEN INTER VARSITY 

(Van die Hoofredakteur) 
pUKKE, DAAR STAAN HY: 11- 0! 

D it is 'n lekker gevoel hier by die maag la ngs en d ie hart gee bokspringe soos 'n r ugbybal 
op 'n voetbalveld. 

Ukovs se neut is gekraak en hy is hard gekraak. 
Nou, 'n vreeslike mooi wedstry d was dit nie. D ie voorspelers het mekaar opg edreun tot 

by oom D aantjie in die kalwerhok. 
Daar het H erma n V enter andermaal bewys dat hy ly nstaan koning van die Puk is. D ie 

wyse waarop hy gerank het en die bal menige keer glad aa n d ie a gterlyn besorg het, was n 
Ius om te aanskou . 

M aar Koos H at tingh het gespook soos hy a ileen maar kan, 
en hierdie twee het die bal in die lynstane bemeester. 

D aardie voorspelers van die Puk het 'n bars gespeel soos 
een man. W illem de W aal het soos 'n jong bullet j1e te kerc 
gegaan en aan sy sy het Piet Bingle en P oens P rinsloo gespecl 
soos Spartan e 

Btngk ~e ha,tkvoct wa~ reg en hy hct dte bal tclkcns en tclk~n< utt tb~ 

Jond gchaal. 

GLORIERYK 

Ptct Bosman hct gesktttcr en gloricryke wedstryd a< kaptein \'an dtc Pu,: 

gespccl. A, lctcr hct hy dte mannc bymckaar gehou en tn die lo, sal .foha 'l 

jacohsz hom sckcrl tk lliC makl tk vergcct ntc. D n wa Ptct Bo•man op sy be,:.~. 

Daardtc groot, vtllnige agtstcman van dte Puk, Koos du Plooy, wa• n:c 

Jlleen altyd by nie, maar hy hct 'n bars gcspeel en dodeltk verdcdtg. Ten y 

Roscher was altyd by. 

GELOL 

M,tar tn dte agterlyn bet dtt so 'n htet)te gelol. D te Pukkc knn sekcrltk 

verdct gcwcn hct as dte bal net vmn tger van Fncdcl wart na Carl Grundluwh 

~cstuur 1s. 

Swart hct som' gcaar~cl en J" 
daardic koshare sckondc of wat w.u 
d1e Kovstcs tn st at gc;tcJ bet om op 
le bewceg en Grundlm;.:h of le 
d~ing om tc skop of lam t._ 1.:. 

RYK VAN SCHOOR 
Bcnnte van tekerk " telhmak 

dcur job an en Jan van dcr Schyl f 
ge·Ryk van Schoor, maar hulk bd 
dtc hal net tc mtn gekry om wcrkltk 

daarmec te kon aanval. 
Op vleucl bet Smous van dcr 

WcsthUtzcn dtc wcd,tryd van sy 
I we gc,pcel en as hy daardt<.C hal 

gckry het, hct hy genae!. Net ec~
kccr aan dtc c111dc van dtc weJ
stryd hct hy met byna 'n oop dod
lyn voor hom gc. kop tn plaas van 

om oop te lc doellyn toe. 
H B. van dcr Walt het gespcel 

sou' hy aileen kan. Op dte verdcdt· 

gtng was hy altyd by. 

VEILIG 

Schalk Hoogcnboczem was vethg 
tn dtc laaste vc;ttng en sy buttc,kop;•c 
het d1e Pukkc tclkcn gcred. N ·t 

ccnkeer -heel aan dte begin van dte 
wcdstryd-het hy voor sy eie pale 

dte hal lcltk misgetas. 
Aan d1e kant van Ukov> bet Johan 

Jacobsz getoon dat hy 'n losskakcl 

van formaat i . te aileen was 'Y 
skopwerk 'n daring in dte vlecs van 

dte Pukke nie, maar ook in die vcr· 
dedtgtng het hy uitgeblink. 

JORDAAN 

Travers Jordaan, daardte wakka 

flank van Ukovs, hct dtc hclc veld 

volgcsped en tclkens 'n wtt-cn·rooi 

trllt grand toe gebnng. 

Aile cer kom dtc mocdtgc stcl 

voorspelers van dte Kov<te' toe vtr 

Carl Grundlwgl1, die Pukke sc 
onderkaptcw. 

dte wysc waarop bulle hul m,tn 
gestaan hct toe twec van hul voor· 
spcler v,in dte veld gcdra ts. 

Sclfs tn htcrdtc stadtum het bulle 
nog daarin gcslaag om dtc hal van 

dtc Pukkc.· af weg te raap. 
In lw lyn•tat c hc1 K.olt Stryd01 1 

huog gcrar k en dte •lt yd tusscn hom 
en H erman Venter was hcslts tcls 
om te aamkou. Nogtan. hct Vcnt·: r 
dtc beste daarvan afgekom. 

SLAANKRAG 

Dtc Ukovs-agterlyn bet gro•>t 
slaankt ag aan dte dag gclc, maar Jt..: 
Pukkc se dodc!tkL verdcdiging hct 

bulle aan hande gclc. 
'n Moot wedstryd was dtt nte -

daarvoor ts dte stryd tc vcel tu,s.: n 

Jan van der .'H llyff, t.ok '11 

vetcraun. 

dtc voorspelen; bcslt<, en bet .:lie 
dnckwartc tc mtn kan. gekry om 
hulk wcrkltkc lag tc toon. 

Maar dtt was 'n taat hot,tng. Geen 
gcnadc 1> gcgee ntc en gccn gcnadc 
ts gcvra nt<.. Dtt was 'n stryd tot dte 
laa•tc oomhltk toe en ecrs sc. mtnd· 
tr. voor dtc ctndfluttp~ gcblaas het, 
was ci te utt.lag 'n uitgc maakte saak 

AFSKOP 

Juhan Jacob: hct cite hal om pre 
sic• 2.35 afgeskop en dtc Pukkc 
was daddik op dtc aanval. Om 2.46 
hct Jan van der Schyff die bal gestd 
btnne y eie halfgebtcd en pale toe 
gcmtk. Dte bal was kart en het reg< 

verby gctrek. 

Onmiddclltk hterna het Johan van 
dcr Schyff blttstg 'n skep kop pale 
toe gcmtk maar ook dtt was mts. 

mous van der Westhutzen is hicc
na duime van die doellyn af gckccr 
nadat hy dtc bal opgeraap bet. 

In hicrdte stadtum het cite spel 
hccn en weer oor die veld bcwceg 
en du; twee spanne hct mckaar op· 
ged reun - albet vasberade en hcsicl 
met 'n wtl om tc wen. 

Om vyf mtnute voor drtc het 
Johan van dcr Schyff pale toe gcmtk, 
maar dtt was laag en kart. 

D te Pukkc mocs verdcd1g soo 
Spartane toe Jacobsz en Kopp tc 
M arats 'n pragttgc aanval op Jt ~ 

Pukdoellyn gcluods hct. 

BYNA-BYNA 
Kort voor ru,tyd was Johan Ztcts

man weer byna-byna deur, maar d1e 

I 
._ -~--------

1 II'YIIII//1 f't•nter, oud~trvcla 

van die Pule 

hal bet op dte oumbl k toe hy dtt 
mocs vat, vir hom net verkccrd gc· 
spnng. 

'n Mllluut voor rustyd ts Pt· t 
Btngle en Smou van der Westhutl:cn 

Pwl llus111a11, lwptew van die 
eerstesf•an. 

duttnc van dte cloellyn ar ges:Utt na· 
dat Van dcr We,tlnn:cn vtr Z tet'' 
man gcklop bet. 

Rustyd hct aangehreek met dt~ 

telbord steeds wagtcnd op puntc. 
Om kwarvoor-drte het Carl G rund· 

lmgh dte twecde helftc ingclui en 
dte Pukkc het onmiddclltk aangev ,J. 
Maar dtc hal kon net nie die agter· 
lyn skoon en utwer bcrc tk n ie. 

HERVATTING 

Scwe mtnute na dte hervatttng is 
Rohde bcsccr en van dte veld af 
gcdra. Goudie Lubbc hct nou gaan 
v:cucl spccl en hom cleu rgaans gocd 

van sy taak gekwyt. 
Om 3.35 ts 'n strafskop aan d te 

Pukkc tocgckcn. Jan van de r Schyff 
hct dte hal gestcl ha lf pad tusscn d te 
halflyn en dte kwartlyn ... en d tc 
hal bet suiwer deur d te bale gelrek. 

(3-0) . 
Om 3.42 is Koppie M arais vaa 

die ve ld af gedra met 'n bcsenng. 

Henry Meyer - daardte daring >P 
(Vervolg op IJlaclsy 4) 

-=-I 

'n Djallas Intervarsity, 
I 

mense! 

met ... 

djallas foto's 

Kom b estel hulle by 

PIET FOTOKUNS 
TOMSTRAAT 82 

POTCHEFSTROOM 
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KOVSIES WEN DEBAT 
MET EEN STEM 

DIE KOVSIES het gisteraand die inter~universite re debat in 
die hoofgebousaal teen die Puk met een stem gewen. 

Mnr. Piet Liebenberg het die Kov· 
stes se slandpunl eersle geslel, nl. 
dat Bantoearbeid voordelig is vir dte 
Rcpublick van S.A. H y het verklaar 
dat die Bantoe so 'n intergralc deel 
van S.A. se ekonomie i dat dit 
onmoontlik is om van hom ontsl,te 
te raak. Hy het vcrder gewys op die 
koopkra!( van die Bantoe asook op 
sy arbeid, sy fabriekswese en sy 
boerdery. 

BANTOEKOLLEGES 

Ook die Banloe Universiteitskol· 
leges sal op dte lang duur as voor· 
dcel bewys word aange ien die Bant0c 
htcr y cie wetcnskaplikc en tcgnici 

oplei. 

Voorts hct sy vcrklaar dat die nic· 
blankc intel lektueel steeds groei t•n 
dat h y fisies vee) sterker is a d ic 
blankc-en dus instaat is tot mecr 
arbeid. 

H ie rna het meJ. Barbara Gecrt· 
sema daarop gewys dat dtc blankc 
die be kawing in Afrika moct utt· 
dra te midde van heftige aanvallc 
van 'n nie·blanke Oo terse werciJ. 
I n hierdie omstandighcdc is dit die 

blanke G. plig om ook sy ckonomiese 
lcwc self te onderneem en self dit 
ook uit te bou. 

e H ierna het daar lewcndtge bc,pre· 
king aan die kant van die debats· 
gangers gevolg. 

Bekende Puk 
Oorsee 

Mnr. Koos van Niekerk wa t 
vroeer vanjaa r sy M.Comm.· 
graad aan die P.U. behaa l het, 
vertrek in September na Europa 
vir verdere studie. 

Mnr. Van Niekerk is van 
voornemens om sy aandag hoof· 
saaklik te wy aan die koopera· 
t iewe stelsel in Eu ropa. 

As beurshouer va.n d ie Oos· 
Transvaalsc Koopcrat iewe M aat
skappy is mnr. Van Niekerk 
tans werksaam by d ie kantoor 
van die Registrateur van Koope· 
ratiewe V erenig inge. 

Op die Puk was mnr. V an 
N iekerk vera! bekend as ' n 
knap student. 

Mnr. D. A. S. H erbst het hierop 
vtr dtc Puk geantwoord dat die 
Bantoe tot nadeel van dte Sutd· 
Afnkaan e sosio·ckonomiese Jc,ve 

strek. 

PUK 'VEN BOTSING OP 
TENNISBAAN 

Hy hct daarop !(ewys dal die gan, e 
ckonomiese struktuur van S.A. 

gegrondvc is op Bantoearbeid. Oor· 

eenkomstig die bcleid van afsondcr· 

like ontwikkeling is dit die plig van 

dte blanke om dte hand uit die mou 

tc steck en sy werk te doen. 

Raketswaaiers voer taai stryd 
JNTERV ARSITY HET VIR die Puk op 'n hoe noot begin 

OUTOMA TISASIE 

Anna de Vil liers 

toe die mans sowel as d ie dames hul teenstanders uit Kovsie~ 

land met die kous oor die kop huis toe gestuu r het. Hoewt>l 
die eindtelling in spelle 35- 27 in d ie guns van die Pukke was, 
was dit nogtans 'n taai bo tsing , die uitslag waa rvan eers heel 
teen die einde finaal was. 

Mej. van 

U.O.V.S. hct hierna aangetoon d~t 

outomatisasie en mcganisa ic in hicr· 

die Ladium onmoontltk is en dat d:e 

blanke vir die uitbouing van d ie 

land ckonomic steed aangewy &al 

wecs op nie-blanke arbeid. 

DIE BULT 
DROOGSKOONMAKERS 

(EDMS.) BPK. 

Vir Vlnn ige en D eeglike D lens 

Tomstraat 90 Telefoon 2237 

Soo die verwagting wa , het die 
dames van die P uk hu l teen tanders 
in die enkelspe ll e met 8-7 geklop 
en in dtc dubbeLpclle makltk met 
6-l. Die stryd tus en dtc mans w.1s 
meer gclykop en d;e enkcl telle is 
deur U.O.V.S. met 15-14 gebuit 
terwyl dtc Pukke die dubbcl&telle met 
7-4 ingcpalm het en sodocnde ekcr 
gemaak dat hulle ook die man afdc· 

ling butt. 

Die laaste wedstryd i welt!'waar 

gcstaak weens swak Jig, dog dtt kon 

geen vcr kil aan die uitslag maak nic. 

Lepisma Saccharinum Es? 

Is u 'n Boekwurm?. • • 

KOM KRY U VOEDSEL DAN BY ONS -

Pro Rege Pers Beperk 
, DI:t: POTCHEFSTROOMSE BOEKHANDEL" 

n.ERU.STRAAT 91-95 TEL. 1164 en 497 

BORCHERDSTRAAT TELEFOON 3431 

POTCHEFSTROOM 

• 
,LIEWE INGRAM, EK VERLANG" .. . 

,EK GAAN TERUG NA OU INGRAM AS EK KAN" 

Besoek 

INGRAM 
SE DRANKWINKEL 

A llerlei 

* WYNSOORTE, BIER en STERKDRANK 

* DRUIWESAP , CYDER, LEMOE SAP 
TAMATIESAP en KOEJAWELSAP in bottcls 
en blikkies 

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

HOOFWEDSTRYD 

Op dte hoofbaan hct dtt me te 
gocd gegaan met dte Pukke me. Eers 
is hul knap nr. l·spelcr Dawtc du 
Plcsst dcur Davtd Gray geklop in 'n 
wcdstryd waarin mooi tcnm gcsi.:n 
i en wat Dawte met 'n bict)Jc mecr 
geluk kon gcwcn het. 

Daarna het Ewte Cronjc klem• 
geld gemaak van Eddte de ]oger ,.n 
hom met 6-0, 6-0 uttgc tof. 
Ook tn dtc dubbclspcl op dte hoof
baan tus en Ewie en Davtd Gray 
van U.O.V.S. en dtc Pukkc sc 
bestes, Dawic du Pie, i · en prof. 
Smith, het dtt nic vccl bct.:r 
gcgaan nte en dte Pukkc moe dte 
ahog blaas. 

U ITSLAE 

Dte uttslae van dte enkelwedstrydc 
is soos volg: 

Davtd Gray klop Dawte du Plcssts 
6-3, 4-6, 6-4. 

Ew1c CronJc klop Eddte de Jagrr 
6-0, 6-0. 

A. van Wyk vcrloor teen prof. 
Smtth 0-6, 1-6. 

Benmc van Nickerk vcrloor teen 
Wynand Putter 4-6, 6-4, 5-7. 

Hennie Stander klop Picter van 
der Walt 3-6, 6-4, 6-2. 

Dionne Lamprecht klop Willcm 
Vorster 5-6, 6-4, 6-4. 

C. van Ren burg vcrloor teen G. 
Scholtemcijer 1-6, 0-6. 

S. Strydom klop Ntc Botha 6-3, 
6-5. 

T. Badenhorsl verloor teen K. 
Memtjics 2-6, 3-6. 

P. Green vcrloor teen D. Ooot· 
huizcn 1-6, 3-6 . 

B. Clark verloor teen B. Venter 
2-6, 1-6. 

H. van Wyk klop L. TaiJaard 
6-1, 5-6, 6-1. 

D A MES-ENKELS 

Y. Holtzhausen klop S. Putter 
5-6, 6-1, 6-3. 

M. Kritzinger klop B. Coetz,;c 

6-3, 6-5. 

L. dt.: Kock klop A. Venter 4-6, 
6-4, 6-l. 

H. Bean verloor teen Alta de Kock 
2-6, 0-6. 

Zaza Fichardt verloor teen P. 

Gouws 2-6, 1-6. 

L. Strydom vcrloor teen A. Smul· 
ders 6-5, 5-6, 2-6. 

Dames Bewys Andermaal 
Hulle Baasskap 

DIE EERST E DAMESHOKKIESPAN het vanoggend op 
aanskou like wyse daarin geslaa g om die oorwinning wat 

tydens die toernooi op Grahamstad oor die Kovsies behaal is, 
te herhaal toe hulle die eerstespan van U .O .V .S. met agt doele 
teenoor nu l verslaan het. 

Sktttcrcndc samc,pcl aan dtc kant 
van d1c Pukke hct bygcdra tot dtc 
oorwtnning, wat van dtc begtn af 'n 
uttgemaaktc ;aak wa!'. Slcg~ na rus· 
tyd het die Kovstcs rcggcruk en moes 
dtc Pukke vir 'n rukkte kwaai vcr· 
dcdtg. Docie i aangctcken dcur dte 

Jean Venter 

kapteme. Albcrtha Howell (2), Mar· 
garetha Bmgle (2), Bctstc Sphi:ir 
( 3) en Estc Martins ( l ) . 

KNAEND 
Knaendc. aanvalle vanutt dte staan· 

spoor ts bcloon met twee doclc wat 
namckaar aangctckcn ts deur Marg.1· 
rctha Bingle. Dte goeic versland· 
houdtng en .amespel tussen Albcrtha 
Howell en Margarctha Btnglc lei tot 
'n doe] wat deur Albenha aangctekcn 
t · . D1rek hterna het AI bertha oak op 
etc houtpe dcurgcbrcck om die rus· 
tydtcl!tng op 4 0 te staan tc bring. 

Na ru,tyd hct UKOVS die 
wurggreep van dtc Pukdames afge· 
kud en mocs dtc Pukkc kecr ,;o 

wat hullc kon. Flmk spcl deur 
Jeanne Venter hct htcr die oog 
gevang. 

OORHAND 
Puk hct egtcr gou weer dte oar

hand verkry en 'n kwartJcr later 
slaag Bct.tc Sphi:ir daann om 'n dod 
aan tc tckcn. U1t twcc binnc·gcvcgtc 
reg voor d11.: doclgcbtcd van UKOVS 
i• dtc hal nctpcs in da: net gc>kt..:t, 
ecrs dcur BetsJc en dte twccdc kc.:r 
dcur E~tc Marttns. 

Htcrna was daar gcen kccr aan dtc 
Pukkc me en dte verdcdtgtng van Jte 
Kov ies tS tot dte uttcrste toe bcprocf. 

Dtc spel van hul kaptemc, Z. 
Ftchardt, hct hier opgeval. Vtr oulaas 
hct d tc aanvallc op dtc UKOVS •e 
doclgcba:d 'n doe! deur Bctstc Sphor 
Lot gevolg gchad. 

TAFEL TENNIS: 

Spane Suis 
Met Lus 

JN 'N AANGE N AM E gees 
het die P ukmans daarin 

geslaag om hul ta feltennis
teenstanders van U .O .V .S. 
naelskraap met 19 punte teen~ 
oor 17 te klop. Die dames 
van die U .O .V .S . het egter 
die bordjies verhang en die 
Pu kke met 16- 8 oorrompel. 

In dte A·afdelmg was die stryJ 
baic gclykop en dte telling van 6-6 
is dan ook 'n goctc weergawe van 
dtc spcl. Dte Pukkc hct aanvanklik 
bate gcsukkel en was op ecn stadium 
1-4 agtcr, dog hierna het hullc 
rcggcruk om 'n gelykopuit lag af te 
dwtng. 

Vtr dte Pukke het Faan Oosthutzcn 
deurgaan gocte spel gelewer en hy 
was dan ook vir vyf van y span ~e 

es oorwtnmng verantwoordelik. D:o: 
kaptein van dtc Kovsics, Ewic CronJc, 
het ook lckkcr gc peel en drie van 'Y 
<;pan se oorwmnings vcrseker. 

HOOFDIS 
Dte hoofdi van die aand het 

baie belangstclltng gaande gcmaak. 
In 'n puik wed tryd het Faan Oost· 
hUtzen daann gcslaag om vir Ewte 
Cronjc met twce spelle te klop ~~~ 

sodocnde hct Faan die ong-.~ · 

kroonde kampiocn van die aand 

geword. 
Die B·span van dte Pukmans h'.!L 

hul Lecnstandcrs mel 7-5 gcklop. 
Vera) ic du Plooy hct vtr dtc Pukke 
uithalcrspel gelewcr en hy is go~d 
ondcr.teun deur Sakktc Venter en 
Andries van der Walt. 

G ELYKOP 
Die man ·C het gclykop gesped 

met 6-6. D1c Pukkc het dtc enk.· l· 
spcllc hccltemal oorhecrs, dog k0n 
n1e 'n enkclc dubbelspcl impalm nic. 
e In die damcs·afdcling was dt~ 

Kovsics net tc goed vir die Pukke ··n 
in bctdc dtc A en dtc B botsing wa< 
dte tcllmg 8-4 ten gunste van dtc 

be oekers. 

Pukke W reek N ederlaag 
Puik Skaak Gelewer 

QP DRAMATIESE WYSE het die P uk vanjaar tydens d1e 
Intervarsity~skaaktoernooi hul nederlaag van verlede jaar 

gewreek. 
Tot op d1c etndc van dtc tocrnoo1 

was die uitJag in die wccgskaal en 
bcpaal dcur dte utL•Iag van ::lie 

marathon tryd tus en H. Mes, er· 
chmidt van die Puk en Hen:tic 

Oosthuizen van U.O.V.S. Die spcl 
wat vier uur gcduur hct, hct eindehk 

onbc li geeindig. Dtt hct dte Puk 

dte nodtgc punt bcsorg om as oor· 

winnaars utt dtc stryd tc tree met 'n 

Studente! 

Besigheid of FLIEK in die dorp 

STOOR JULLE FIETSE TEEN 

2! c PER DAG 

EN KOOP SNOEPERYE BY 

Anne lias 
Restaurant 

Kerkstraat 85 Potch efstroom 

tellmg van 9!/z teenoor 8!/z van dte 
Kov ic. 

Goete vcrtonings aan bctde kantc 
was aan dtc orde van die dag. Vtr 
die Puk hct dte kaptein, Johan Koen, 
en Dante Joubert en Fred Macaskill 
bctdc hul spellc gcwen, terwyl v:r 
dte Kovsic" Ampte van Tondcr-hul 
kaptcm-Gcorgc Sabbagha en H aas 
Grocncwald uitmuntende spel gelewcr 
het. 

Die toernooi het in n' bate aang~
namc gees plaasgevmd. Van :lte 
Kovsics sowel as van die Puk ded· 
ncmcr hct aan Dte Wapad se kor· 
re pondcnt verklaar dat dit dtc aan· 
gcnaam>te Inlcrvarsitybot ing w~. 

waaraan hul nog deelgencem hct. 
Vervcrsings is op rojalc wyse gcdu· 

rcnde die tocrnooi aan die pcinscndc 
skaakspclers verskaf en mnr. Josua 
Welding van die Puk was gedurig 
besig om toe tc ien dat niemand 
afgc keep word nie. 
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Klink en de 
Vir 

Oorwinning 
0 /19's 

QIE ONDER 19' A~SPAN van die Puk onder Ieiding van 
Kobie van der W alt het 'n klinkende oorwinning van 11 - 8 

oor die Kovsies behaal. 

Dtt was dcurgaans 'n puik wed· 
myd waann gecn genade gevra u1 
ook gcen gcnade gcgcc i• me. Die 
twce stclle voorspeler het mekaar 
van 'n kant af opgcdreun. 

Dtc Kovstes hct in die lynstanc 
cgtcr dte bc,te gcvaar, maar die 
•krum hct bate gclykop verloop. 

BEWEEG PUIK 
Albei agterlyne het met pUik 

hewcging- voor die dag gekom en 
mckaar dccgltk vasgele. 

Die wedstryd wa deurgaan span· 
ncnd en die Pukkc het hulle wen
punte eers in die laaste vyf minute 
aangctekcn toe Spckktc de Vill iet 
m n . pannendc oomblik met 'n 
mafskop ge•daag het. 

ANDER PUNTE 

Dte Pukk~ sc andcr punte ts aan· 
~ctckcn met nog 'n strafskop deur 
De Villiers. Hullc dnc is bchaal 
nauat Kobic van dcr Walt pragtig 

TEKKIES EET 
STOF 

U.O.V.S. se III B-span het 
Tekkies in 'n vinnige en 
lewendige wedstryd met 16-0 
die Joe£ afgesteek. 

U.O.V.S. sc eerstc punte het na 
vyftien mtnute gckom toe Cronjc 
pragttg na btnnc gcbrcck hct en V1n 
der Berg vtr 'n onvervyfde drie oor• 
gc.ruur hct. 

Kort voor rustyd het dte Kovst.:s 
op dte Pukke sc docllyn ge toom· 
roller en oorgcval v1r 'n vcrvyfdc 

dne. 

VAL OOR 

Net na dtc hervatt1ng kon Jtc 
Pukkc dte bal voor bulle cie pale ni~ 
vawat nic en U.O.V.S. druk nog 'n 

vcrvyfdc uric. 

CronJe hct h1crna oorgcval vir nog 
'n dne om dte emdtelltng op l6-0 
te staan te bnng. 

Vtr dte Pukke het Charlie Wil· 
!tams tn d1e laastc ve>ttng en Antontc 
Rtchards putk spcl gelcwer. 

l(ovsies V eg 
Moedig 

In 'n ffcn ccn ydtgc wcdstryd , 
waann die Kovsics moedig tcruggc· 
veg hct, hct die Pukkc 'n klinkende 
oorwinning van 43 tccnoor l4 v 1rt 

die nctbal pelcrs van U.O.V.S. 
behaal ( tweedespan). 

Dte Pukke was knaend op die aan· 
val en onder dtc voorspelers hct ver~l 
Ltedjie Opperman, Cora van Wyk 
en Gcrne Fivaz bestendtgc spcl gek· 
wcr. Die Pukdamc sc verdcdiginJ 
wa. uitstaande met die gcvolg d~t 

verskeic gooie van die Kovsics deur 
dtc Pukkc ondcr,kcp is en in d,)elc 
rir hul span omgesit is. Docie i dc·ur 
Corrie Stcyn and Blanjc Combrin,-k 
aangeteken. 

Die dames van U.O.V.S. het cgter 
gctoon dat hulle 'n pak kan staan en 
hct deurgaans mocdtg tcruggeveg om 
dte Pukke sc aanvallc te stuit. 

Probeer ons eerste vir 

gcbreek het om 'n krum en op dtc 
regte oombltk aan Koos du Plessis 
gcgee het wat onder die pale oorgeval 
hct. 

V1r U.O.V. . her Reynccke 'n 
onvcrvyfdc dne bchaal en flank 
Botha 'n dnc na 'n skittercnde brcek· 
lag dcur D e H aas, die los kakcl, wat 

dcurgaan 'n mooi wedstryd ge peel 
hct. 

SKAKELPAAR 
A an dtc kant van d1e Kov.ie. h~L 

die skakclpaar, Strydom en D e H aas, 
dcurgaans uitgebltnk met Reyneckc 
'n bate moedige en gewillige vleu.: l. 
e Onder die gelcdcre van die Pukkc 
het Kobie van dcr Walt, Du Plcssts 
en Stcyn vera! die oog gevang. 

0'19 B-span 
Behaal 

Oorwinning 
Die onder negentien B-span 

van die Puk het die span van 
U .O .V .S. met 16- 3 met die 
kous oor die kop huis toe 
gestuur. 

In die eerste helfte het dte Pukkc 
deurgaans 'n gebiedsvoordeel genict 
en met ru tyd was die tcllmg dan ook 
6-0 in hullc guns-'n drie deur P tt 
Cloetc en 'n skcpskop deur Johan 
Vor ter. 

I n d1e twccde helfte het die Kov• 
sie sterkcr wcerstand gebied en B. 
CronJc het hulle enig te puntc met 
'n strafskop aangeteken. 

TWEE DRIEE 
Die Pukke het egter in h1erdie 

helfte twee driee gedruk-deur H en· 
nic van A•wcgen en Johan Vor•tcr, 
wat albci vervyf is deur Ptd 
Willem e. 

UITBLINKERS 
Die uitblinkers in die Puk se sp.lll 

was onder twyfel Olof Marais, heel· 
agtc r, Pict Willemse wat in die lyn· 
tane lceucwerk gedoen het, en die 

kaptein, Johan Vorster. 
Die Pukke se slaankrag in lte 

agterlyn wa hoofsaaklik van die 
twee staatmaker·senters, Gmger r n 
H ennic van Aswegen. 
e Die ve randcring wat Piet Stci•1• 
berg sc afrigting in dte gehalte van 
die spcl van die span gemaak hct, 
wa, duidclik sigbaar. 

FIRES SPEEL 
GELYKOP 

Fires en die III A-span van 
U.O.V.S. het gelykop gespeel 
met drie punte elk in 'n harde 
en taai wedstryd. 

D1e voorspeler het mekaar decglik 
opgcdreun, maar ook d1c twcc agtcr· 
lyne het telkc1.s met mooi loptc voor 
die dag gekom. 

Dte vcrdediging aan albci kante 
was egter dodeltk. 

Vir die Pukke hct Ptet van du 
Bank 'n drie gedruk nadat H erman 
Stcyn die bal hoog geskop het. 

Vir die Vrystaters hct Visag ie, die 
een vlcucl, oorgeval vir 'n onver• 
vyfde drie. 

AL U BOEKE, SKRYFBEHOEFTES EN ANDER 
BENODIGDHEDE 

OPEN 'N REEENING BY 

AJAi: 
Boeke en Skryfbehoeftes 

KERKSTRAAT 159 TELEFOON 8458 

OlE WAPAD 

PUKDAMES 
IN HOIU(IE 

BOBAAS 
In 'n deurgaans baie aanskoulike 

en opwindende wedstryd het die Puk 
se tweede da~shokkiespan 'n prag
tige oorwinning van drie doele teen
oat! een van die Kovsies behaal. 

Anita van der Merwe 

Bykan gccn indtv1duelc uttsond.:· 
ting kan gemaak word ntc. D1c spd 
van Saric Fourie was cgtcr opval· 
lend en 1 bckroon deur die drtc 
docle dat y vtr haar span aangetekcn 
hct. PUtk spel is ook gelcwcr dcur 
Antta van der Merwe. 

Die kranige doclwagtcr van 
U KOVS het haar hande en voct..: 
volgchad om d1e aanva llende Pukk.! 
die hoof tc bted. 

Die Kov ies se en tgst(. doc! ts 
gesamcntlik aangcteken deu1 Letttc 
Naudc en Rina Celliers 

Dtc Pukdamcs het pragt1ge spcl 
gclcwcr-cie aan die hoe tradtste w<t 
aan Puk·hokkic kleef. 

Kovsies Delf 
Onderspit 

Dte twcedc korfbalspan hct ook 'n 
oorwtnnin g behaal oor dtc span van 
U. .V.S . wat cintlik hullc mccr op 
nctbal toele. Hicr het dtc pukdam~s 
'n telltng van 42 doelc teenoor twce 
van U.O.V.S. behaal, en hulle oppo· 
ncnte heeltemaal oorskadu. 

Goeie spel i gelewer dcur Bettie 
Bmgle, Rina van H el dmgen en 
Frances Kruger. 

Vir .O.V.S. het Bettit: Th eron 
met twee trafdoelc geslaag en so· 
doende dte Kovsics c cntg. te puntc 
aangctcken. 

ONAANSKOULIK 
Dte spcl as gehcel was me Juts 

aanskoulik nie omdat dit cnigsins ccn· 
sydig was. Die Pukke hct nic vee! 
teenstand ondervind nie en vandaar 
dan ook die reuse oorwinning. 

M aar mens moet jou egter nie 
blind taar teen die groot telling nic 
en in ag neem dat korfbal vtr die 
Vry tatcrs iet vrecmd is. Volgcndc 
jaar dreun hu lle ons weer met nctbal 
op. 

Vir daardie hoi gevoel 
op die maag 

Ons bak die 

HEERLIKSTE 

Vleispasteitj ies 

MKKf.~ ~AK-£l<Y 
(EDMS.) BPK. 

Kerkstraat 61 Potchefstroom 

Bladsy drie 

Kovsies Se 
Rook 

Hokkiespan 
Die Pyp 

DIE EERSTE MANSHOKKIESPAN van die P .U . is op hul 
tuisveld deur die gedugte UKOVS-span die Joe£ afgesteek 

met twee doele teenoor nul, nadat die Pukke aanvanklik op 
die aanval geboer het en na moontlike oorwinnaars gelyk hel . 

Die eer.tc doe! van U.V. is behaal nadat die Pukke weens 'n oortreding 

gcst ra f is. Die voorlyn van Ukovs, wat deurgaa.ns gocd vertoon het, is beloon 

vir hul ywcr toe die twcede doc! teen die Pukke aangcteken is. 

ONGELUKKIG 

D1e P.U.·span was bcslis ongelukkig om nie ook 'n doc! te behaal n ::. 

Die vedtge spel van Jan Ras in dtc doe! het die U .V. be roof van docle n.l 

menige va berade pogmg van hul voorlyn om 'n mooi beweging af te rond . 

Han Arendt, kaplcin van U.V., het veilige spel op die verdcdiging 

gc lewer en in die doc! was V!IJoen, die doclwagtcr, die ondeurdnngbare 
l aas~c vcstmg. 

Hans se 
Wysheid 

Ou Ewie i so belangnk soo dte 
VI c·hoof van n cenmanskool. 

* * * 
.,Ewie, y hct Jou n vui l kyk 

gcgcc, nc?" 
,,Wic?" 
,,Maeder Natuur." 

* * 
Hy laat 'n mens baie dtnk aan n 

babatjie: aan die een kant 'n suig· 
pomp-aan d1e anderkant gcen vcr· 
antwoordeltkheid nte. 

* * * 
Hy 1 vcrder g!o die blommetjie 

van dtc Cronje fam ilie-hy ts die 
blooming fool. 

* * * 
Ons hoar hy is op n Sondag 

gcbore, want in die week hct sy rna 
glo nic tyd gchad nie. 

* * 
H ocwcl hy so sc lfversckcrd lyk, 

vocl hy tus en bcskaafde mcnse soo 
'n vcrdwaald e wtnd m 'n sak spykcr'. 

* * 
Hy dink hy is so bclangrik-to' 

hy nou dtc andcr dag van hom n 

foto wou laat necm, vra hy vir 'n 
g roepfoto. 

Le Roux Ateljee 
vir al u 

FOTO'S EN FOTOGRAFIESE 
BENODIGDHEDE 

asook 

ELEKTRIESE WARE 
SKRYFBEHOEFTES - RADIO'S 

Span en Omlysting van 

Tapeseriee 

Besoek ons Ateljee te 

Von Wi:eLighstrawt 83 Tel. 2217 

---------·-------

Taai Wedstryd 

Gelykop 

In n aanskoulike en taai 
wedstryd het die tweede 
minshokkiespanne van Puk 
en Kovsies gelykop gespeel 
met een doe! elk. 

Die Pukke het aanvanklik duideltk 

die oorhand gchad maar m die 

agtie nde minuut •s Fritz Hoogen· 

boczcm besecr en moes vi r die groot

ste gcdeciLe van dt e wedstryd -:lie 

veld ve rl aat. 

Uitblinkcr aan dte Pukke se kant 

was ve ra! Jan du Preez en Gert 

Kruge r wat die Pukke tclkens uit 

bcnoude oomblikkc moes red. 

On thou 
3091 

Skakel hierdie nommer 
vir 

diens! 

DIE BULT 
APTEEK 

TOMSTRAAT 86 

Ons spesia.Iiseer in : 

* INNOXA-, LENTHERIC·, 
COTY
Skoonheidsprepara: e 

* Egte Franse DANA 
PARFUUM, en 

* Aptekersbenodigdhede 

ONDERSTEUN OUD-PUKKE 

(EDMS.) BPK. 

TOMSTRAA T 92 TELEFOON 1389 

POTCHEFSTROOM 

Rokmateriaal 
veral roklengtes 

NOMOTIA-WOL 
in voorraad 



Bladsy vier DIE WAPAD 

Tweede 
Dub bel 

Span Hulle Sout 
en Dwars W erd 

DIE PUK SE TWEEDE span het vanmiddag daarin geslaag 
om die Kovsies te verslaa n met nege punte teenoor ses. 

Die Pukke se voorspelers verdien hoe !of vir die wyse waarop 
bulle die bal in die lynstane sowel as in die skrums bemeester 
het. Donald McDonald en sy manne w as altyd bymekaar en 
het ook altyd die bal mooi uit die losskrums bemeester . 

Die Kovsies het ecrste punte aan· e 'n Baie mooi wedstryd oor die 

gcteke n toe hulle kap tein , Klapper, algemeen. 
mooi geb reek het en die losskakcl, --------------

C!oete, oorgestuur het. D ie ander Tussen Die Sport 
pun te vir U kovs het gekom van 'n 
stra f kop deur P. van Rooyen . Deu r 

Die P uk sc pun te is aa ngeteken 
deur Frik de Beer ( drie ) , Leon 
T horn ( drie ) en H an nes Sauerman 

( trafsko p). 

UITBLINKERS 

Uitb linkers aan die Puk se kant 
was Piet van der Schyff , Frik de 

Beer en Leon Thorn. Die vleuels 

het ongelukki g nie baie werk gekry 

nie maar bulle was altyd gewillig. 

D ie spclers was ee n en alma! hulle 

so ut wcrd . 

A an die Ukovs se kan t het die 

vleuel, Crowther, gevaarl ik gelyk 

terwyl die hele agte rlyn h ulle 

deeglik van hu lle saak vergewis 

h et. 

REDAKSIONEEL 

Laat Dit So 
Voortduur 

l ntervarsi ty van 1961 is iets 
van die verlede. D ie luister
ryhe en 1 n ~oi t radisie van 
l ntervarszty tussen hierdie 
buur-universiteite IS steeds 
ongeslwnde. 

Dts iets 0 11 1 op trots te 
wees . . . en ie ts 0111 altyd 
in ere te hou. Vir die Pultlw 
was dit glorierylt ... heerlii< 
. . . wctrm om die ltartsnare. 

1 I ulfe moes hut dirigent af
staan, maar dit he t !tulle 
acwgev uur 0 1n vanmiddag o p 
diepawiljoen ltul allerbeste te 
lewer. 

Mooi so! 
Aan die J(ovsies: dankte 

vir 'n aa 11 genwne I n tervar. 
sity. Die pendule moes swaai 
. . . JCtm mer dal dit julle 
ffes lag 111 oes t re f . 

Aan lazptcin P1e t Bosman 
en sy veertien Htan11e: 'n 
wctrm geluhwense. Dit was 

le ldwr om saam met jttlle 
Pu !t he te !ton wees. 

e ' n Korrcspondcnt van Die Wapad 
het 'n ud-Puk Leon Swart vanoggcnd 
h icr opgernerk. H y is vol daarvan 
dat hy ve rloof is aan A nn H aywooJ 
-glo n ic die fi lmster nie! 

e D an vier die pcnningmecster van 
die Studente raad en N avy se ccn 
flank, Nic Swart, hecrlik l ntervar i~y 
met Ani ta van der Merwc aan sy sv. 
H artli k ge luk met die kys. 

Leon Tltom, wat vtr .Vavy 11 

bar>hou gespeel ltet. 

Studentebeeld 
'N pUBLIKASIE VAN UNESC O . Basic Facts and Figures. 

bring interessante sta tistiek en a lgemene wetenswaar~ 

dighede aan die lig . 
Die V .S.A. het vandag die meeste studente in die wereld, 

nl. 3,236,414 gevolg deur die U .S .S.R . met 2,260,000. 
Hiervan bestudeer net 287,164 Amerikaners die i n ~ 

genieurswese teenoor 765 ,000 R usse. 
Die volgende land is Indie met 833,450 studente en da:1 

Japan met 636,232. 

IN EUROPA 
Frankryk is voor in Europa met 226, 173 studen te gevolg 

deur Wes-Duitsland en Ita li e. 
In die V .S.A. s tudeer tans 14,245 studente uit ander 

Iande ; in Frankryk 17,000 en in D uitsland 15.000 . 
Die V.S .A . !ewer natuurlik mecr gegradueerdes as Rus

land - ongeveer 140,000 meer , maar dan lewer die Russe ten 
spyte hiervan weer 18,000 meer tegniese en natuurwetenskap

like gegradueerdes. 

SKRYWERS 
Die Russe is ook produktiewe skrywers. Jaa rliks sien 

69 ,000 nuwe publikasies die Jig teenoor die 14,000 van die 

V .S.A. 
Dit is ook interessant da t uit elke 1,000 mense in Br itta nje 

573 koerante lees teenoor 327 Amerikaners. Di e Russe kom 
glad nie in die prentjie nie. 

Dit blyk verder da t die O ostenrykers die grootste b ios
koopliefhebbers in die wereld is met 17.4 per du isend teenoor 
12.5 Amerikaners. 

Dis nou vir jou lewe, 
hoor! ••• en 
DIS VIR JOU BIER! 

Gawe geselskap, geurige kos 
en koue Castle! 
As daar te kies en te keur op die 
tafel is en 'n man jou eerste watertand
lekker hap neem -is koue Castle 
dubbel welkom. Heerlike, 
skuimkoue Castle is geurryk 
aan smaak en kragryk aan 
goeie, gesonde bestanddele, 
daarby pas dit by 
iedere geleentheid. 
Geniet Castle -
die keurbier vir 
louter plesier - in 
kannetjies of 
bottels. 

SUI D-A FR I K A S E U ITS 0 E K B I E R 
Grant 345/68n·2A 
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TAAI STRYD OP DIE 
PAWILJOEN 

SOOS NOG NOOIT I N DIE gcskiedenis nie, het die P ukke 
vanmiddag op die pawil joen l nlervarsity gehou. Een en elk wat 
tussen die singende, gillende massa gesit het , kan daarvan geluig. 

::\el voor die aanvang van die 
hoo("edstryd, het Ham van Zyl, 
die- hoofdirigent, die skare rasend 
gchad toe by, in daardie , bewoc" 
oomblikke, die eerstespan van die 
Puk aan die massa getoon hel 
,!Jis ons span daardie,'' het I Ians 
g•·s(•, en die Pukke het mal ge
word. 

1-\"inkslae lussen die dirigenle 
was "eer aan die on.le van die dag, 
l·n ,·an die begin lot aan die einde 
heL daar telkens iet opgeduik wat 
die hecrlike gevoel van lntervar ity 
verskerp hel. 

VAL IN REDE 
Ongelukkig hel Ewie Cronje, 

I Ians van Zyl se opponent, tot 
groot misnoe van die l'ukke IIans 
dikwels in die rede gcval en hom 
nie kans gcgec om le praat nie. 

Gevoelens het da'lT" ook hoog 
geloop toe Ewie die Pukke probeer 
d irigeer het.. 

On haal hier enkele skerpsinng
hede wat deur die slryd op die 
pawiljocn onllok is, aan: 

Frik van Deventer, na aanlei
ding van Pine e grappies: ,Jy 
is net so ,one-track-minded' soos 
'n riool pyp." 

.,Ou Pine, jy bet mos die her
Pksamen in jou I K. egpluk?" 

BE WOE 
'n Bewoe llans van Zyl hel aan 

die einde van die wedslryd lus en 
die tweede spanne voor sy men e 

Kovsies Se Neut 
Gekraak 

(Vervolg van bladsy l) 
d te los balle - hct gaan vleuel spe,·l 
en Zictsman JS tngeskuif na die sen· 
terposisie. 

ST OOMROLLER 
Die Pukkc hct in hicrdte stadium 

dte U.O.V.S.·skrum gestoomroller, 
maar die Kovstemanne het moediJ 

j oilan van der Schyff, ptt~h 

seuter van tlte P11k 
tcruggcveg. 

Om 3.49 hct Jan van der Schyff 
'n hoc skop van Jacobsz uit die lug 
utt gcvang en 'n skepskop sutwer 
dcur die pale gestuur. (6-0). 

'n Mlnuut later het die Pukke uit 
'n losskrum naby die Kovste se do~l
lyn eenvoudig met dte bal vorcntoc 
g~beur. Piet Bosman hct dte af ron· 
dmgswcrk gedoen en oorgeval met 
Koos du Plooy aan sy sy. Jan vm 
der Schyff het die etndtelltng r•p 
11-0 L staan gcbring met 'n stedike 
vcrvyfskop. 
e Vir Jan van dcr Schyff was hier· 
die 'n luistcrryke Intcrvarsity. Ntc 
aileen was dit sy laa te Intervarsity 
nie, maar hy het ook agt van J ic 
Pukke se puntc aangeteken. 

Die Pukke het verdicn om te wen 

verskyn. I n sy verwelkomings
woord tot die Kovsies, se I Ians. 
.,Ek is in <.lie gclukkige posi ie 
ual ek albt>i di(' Universiteite van 
binne en buite ken." 

,Die Umversiteil van Witgat
worlelfontein," mel verwysing na 
die U.O.V.S. Dal die behandeling 
wat l [ans op UKOVS onlvang het, 
hom nie gepas hel nie, blyk duide
lik uit sy kommentaar op die ont
byt wat in die U.V. koshui e aan 
hom voortgesil is: .. . . . elke 
oggend boendervlcis, maar onge
lukkig net in die doppe." 

REELS 

Teenoor Ewie: , ,Ons sal van
aand op Cachet vir julle 'n boekie 
oorbandig-reels i.v.m. skaak-ek 
praal nou van dirigent-skaak." 

Ewie ronje se , whit." : Hans, 
hou jou bek . . . " 

,Jy lyk soo · 'n holnolsgod wat 
op 'n afdraende staan en wasgoed 
was.'' 

LAND LOOP: 

PUKKE MAAK 
SKOONSKIP 

Soos in alle andcr afdeling 
van die Intervarsity-slryd hel 
die Pukke ook in die landloop 

Jurg van der Walt, die man met 
die lang asem. 

skoGn kip gemaak deur die 
ccrslc drie plckke te verower. 

Prcsies om 2.4:3 vanmiddag het 
Jurg van der Walt en Torn Lolz 
by die hekke wat toegang tol die 
veld verleen ,ver kyn. In daardie 
stauium was dil net die c:kstra 
bietjie aanmoeuiging wal die Pukke 
nodig gehad hel-om lwee van 
l~ttllc men. e aan <.lie voorpunt van 
die lanulopers te sien. 

Tot by die wenpaal het Van 
der Walt en Lotz kop-aan-kop 
gehardloop maar Van der Wall 
bet duime van die lint af daarin 
geslaag om die weuloop te hail. 

In die dcrue plek ht>l IJ. Donald 
(P.U.) gt>bardloop. lerwyl Roelofst> 
van die U. V. met die vierue plek 
tevrt>de moes wees. 

BULT GARAGE 
(Edms.) Bpk. 

H /v Tom- en Von Wiellighs traat 

POTCHEFSTROOM 

vir 

SMERING, PET R OL, OL I E , 

REPARASIES e n a nder b e-

nodig dhede 

-en die Kovsies kan tcvrcdc vocl Gedruk deur E nslins, Potchefsroo m, 
met 'n baie moedige en harde ver· en uitgegee deur die P .U . vir 
toning. C.H .O . Studenteraad. 




