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vir 'n eerlike 

EDDIE DE BEER 
Diamantslyper 
vir u 
VERLOOFRINGE 
teen baie billike pryae. 

transaksie 

sien of bel 

U soek die diamant en ons set 
hom na u smaak. 

1486 Na-ure 2054 
Bel: Tannie de Beer (De Klerk
huis) 2226, Potchefstroom 
of 
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OFFISieLE STUDENTEKOERANT VAN DIE P.U. VIR C.H.O. 

TOER DEUR NATAL, TVL. 0.1J.S. neem op haar beurt die ang· 
solo 's in al vier di Lonele waar. 

ALABAMA 21 JAAR OUD 
Die hele geselskap bestaan uil 

26 lede en dr. en mev. Postma 
Yan die d parlemenl Hegte , al a~ 
die toerouers oplr e. 

Die skrywer Yan .. Deur 'i er 
Werelddele'· i geen onbekende 
op die P.U. nie. In 1959 was hy 
redakteur \'an Die Wapad. Jn 
1960 i hy na Klerksdorp "aar 
hy tans hoofbihliotekari s \·an die 
openbare biblioteek i~ . Nesro du 
Toit is ook die krywer van .,Ag· 
genee Bettie'' wal verlecle jaar 
deur Alabama in Suid Wes-Alri
ka opgevoer is en wal n haie 
groot ;;:ukses wa~. 

Prof. Bingle vorder . 
na operas1e 

Prof. Bingle 

Pro£. dr. H. J. J. Bingle, on· 
derrektor van die Puk. het on· 

lang 'n ge laagde operasie in 
Pretoria ondergaan. Na verneem 
word, vorder hy goed. 

Prof. J. Chris 

Coetzee morena 
Eugeland 

Die rektor \'an die Puk, prof. 

J. Chris Coetzee. vertrek more 
met die trein na Kaap!<tad van· 
waar hy per skip na Engeland 
sal reis. Prof. Coetzee sal daar 
die Universitere konferensie van 

die Statebond bywoon, en onge· 
veer twee maande in die buite· 

land vertoef. Prof. Coetzee sal 

deur sy vrou vergesel word. 

Nie-blanke tree 
vanaand op 

Die Departement Ras e-aan· 

geleenthede van die plaaslike tak 
van die A.S.B., hied vanaand om 

7.30 in die ou Teologie e Skool-

aal sy tweede seminaar \'i r 1963 
aan. By die geleentheid sal mur. 
J. C. M. Mbata oplrce met 'n 
toespraak oor die sien_\, y. e ,·an 

die ni e-blankes oor ras e,·erhou

dinge in uid-Afrika vandag. Hy 
is 'n gegradueerde en tans ver

honde aan die departement van 

Bantoc-onderwys. 

Die wapad wvtd gedruk deur die 
Potchefstroom Herald (Edms.) Bpk, 
eienaars en uitgewers, die S.R. van 

die P.U. vir C.H.O. 

Onder die Ieiding van mnr. Barend J. Smith is die Alabama
Boereorkes in 1943 buite die studentegemeenskap gestig. 

Geleidelik het die orkes egter deel van die studentelewe ge
word en verskeie konserte en toere is ondemeem. Intussen het 
hierdie liggaam baie veranderinge ondergaan en vandag heet die 
Alabama-Studente-Geselskap. 

Vanjaar, mel die 21sle jaar 
van die bestaan Yan Alabama, 
onderneem bulle 'n Loer vanaf 26 
Junie tot 22 Julie deur loord
Transvaal, Oo -Tran vaal, 'n ge· 
deelte van atal en die O.V .. per 
bus. 

Die ge el kap !Jied ,·anjaar 
,Deur Vier Werelddel " aan wat 
ge kryf is d ur e.ro du Toil en 
is ook onder y regie. Die elfde 
tuk is in 1961 ook deu r Alaba

ma aangebied maar dit is n 
heeltemal hersiene uitgawe van 
die eer te. Prospero die To~' e
naar, 'n figuur uit William Sha
kesspeare se ,The Tempest'. tree 
by herskepping na vore in .,Deur 
Vier Werelddele" waar hy in 

.r 

Mnr. Nesco du Toit 

aanraking kom mel lwee studente 
Gert en John. Die ontmoeting 
vind plaas terwyl Gert en John 
op pad om le gaan slaap, 
probeer uitpluis of daar nie 
iets is wat die Yerskillende volke 
van die wereld aanmekaar bind 
nie, iet wal in aile menseharle 
dieselfde betekenis het nie . 

Die antwoord hierop ver_kaf 
Pro pero geredelik as hy se: 
, .. die sang, die lied en die clans 
het almal die elfde vreugde, die
selfde geluk. die elfde smart, die· 
selfde hoop en verlange ten grond. 
Daarin i ous een." A Gert en 
John bedenkend na hierdie ,pro
fcssorale Leorie" luister. besluil 
Prospero om die twee ongelowi
ge_ saam met hom op rei deur 
die wereld le neem en aan hulle 
te toon dat daar Log iets is wal 
meu harte aanmekaarbind. 

Wanneer Gert en John bulle
self keer op keer in 'n vreemde 
land hrvind, beland bulle in 
kostelike situasie. Tog vind bul
le d:1 t bulle oral iet van hul eie 
kultuur kan herken; 'n band wat 
die ver keidenheid van kulture, 
tale en opvattings tot een geheel 
bind. (Program 1961.) 

Marnus Roothma11 sal optree 
a Prospero terwyl ic Enslin en 
Jan Louw die role van die twee 
studente vertolk. Riekie Smith 

Thalia 

Mej. Riekie Smith 

~~Die drie 
gaan 
Van 

toer 
der 

met 
Walts~~ 

Thalia gaan hierdie Julie-vakansie op toer na S.W.A. met 'n toneelstuk wat 
reeds in die dertigerjare groot bekendheid verwerf het met spelers soos mev. prof. 
W. N. Coetzee en dr. E. A. Venter, nl. ,Die Drie Van der Walts" deur E. A. 
Schlengeman. 

Die stuk leen hom tot uiters lagwekkende en kostelike to
neeltjies en behoort 'n goeie toerstul' so reg in die Thalia tradi
sie te wees. Na die eerste opvoering wat Saterdagaand op 
Westonaria gehou is blyk dit duidelik dat die pelers wat vir die 
stuk gekies is met nog 'n bietjie meer afronding en oefening d'ie 
stuk tot groot hoogtes sal voer. Van ,Die Vonkel in haar oe" 
faam het net Willem Coetzee en Arrie de Beer oorgebly wat dan 
ook die twee hoofrolle vertolk. Die twee dames hoofrolle word 
vertolk deur die nuwelinge Marianne Smit en Adri Griffioen wat 
die lagspiere reeds op Westonaria met bulle uiters realisties ver
tolkings geprikkel het. 

praak maak nie. Om toe tande 
te vererger kom die lweeling· 
broers (onbewus van mekaar) ook 
in clie hotel aan en die tuk be
reik 'n klimak wanneer 'n me
diese praktisyn meen dat die per
soon kranksinnig moet wee. want 
, hy verbeel hom dat elke vrou 
wat hy sien of ~y vrou of y ver
loo[de is.'' 

Die regie \'an die tuk word 
waargeneem deur mej. Rene 
Lu bbe, U.O.D.-student en nuwe
ling op die Puk en Thalia kringe. 
:\Ia die reeks terugslae en be
clankings wal Thalia die jaar be
lee£ het. het ~y haar voile gewig 
ingegooi odat die ~luk onder 
haar Ieiding binne lwee weke met 
die finale spelers reeds die eer
ste keer op die planke gebring. 

Die verhaal ,·an die stuk 
draai om Jan Potgieter (W. 
Coetzee) wat nie toestemming 
kan kry om le lrou nie omdat hy 
nie genoeg , deur etlingf' YCr· 
moe· ' het nie. Hy besluit gevolg
lik om hom te ermom soos 'n 
1 er oon wie e foto hy opgetel 
het, en sodoende te proheer in· 
druk maak op y aan laande 
skoonvader ' at !'aam mel sy 
dogter in 'n Kaapstad e hotel va
kan ie hou. Wat Jan egler nic 
weet nie is clat die persoon op 
die foto e verloofde in die elfde 
hotel i , en nog erger. dat dat die 
persoon e vrou ook in dieselfde 
hotel tuisgaan. Wanneer Jan dus 
in die hotel verskyn heer daar 
groot konsternasie as nie minder 
a drie vrouens op hom aan· 

J/n 
, 

memortam 

Mnr. Willem Coetzee 
Foto: Fotokuns. 

Die reismoeder i · mev. H. de 
Beer yan Kuka, die S.R.-Raad · 
verteenwoordi aer Cassie Venter 
terwyl Paul Bu ' die toerleier is. 

Die toergroep van 27 lede 
\"erlrek die 27 te J unie per trein 
vanaf Potchdslroom. daar sal 20 
opvoerings gehou word en die 
groep verwarr om die dag as die 
Puk vir di Lweede semester open 
lerug te wee . 

Die afsterwe van Prof. Jan Grove het as !!root skok gekom 
vir al die ludente en dosente aan die Puk. 

Profe or Grove i gebore op 15 Oktober 1923 le Bar
clay-Wes. Sy skoolloopbaan h l hy gedeeltelik op Barclay-Wes 
en Delportshoop onlvang waar hy in 1940 gematrikuleer bet. 
In 19-11 het hy a voltydse student I y die destydse Potchei
stroom::;e Univer iteit-kollege ingeskryf waar hy in 1943 sy 
B.Com-graad behaal bet. In 1944 bet hy sy Tegniese Onderwy 
diploma behaal. 

Vanai 1957 wa hy voltyds aan die Universiteit verbonde 
en op 1 April van dieselfde jaar, is by a_ hoof van die departe· 
ment en op 1 J anuarie 1958 tot profe_ or benoem. 

In 1959 het professor Grove ,-ir clrie maande op ·n tudie· 
reis na die huiteland gegaan. 1a y lerugkoms het hy in 1960 
y M.Comm-graad met onderskeiding aan die P . . hehaal. 

Hy is vanjaar verleenwoordiger van die Suid-Afrikaan e 
openbare rekenmee ters en ouditeursraad gekies. 

Ons spreek hiermee ons diepe meegevoel uit teenoor al 
die nabe taandes. 
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S.R. BESOEK AAN 
NATAL VRUGBAAR 

Dirigente verkies 
Op di; jo~g te verga_dering 1 ~--~---~----......., 

van A.B.K.K. 1s mnr. Fnk van 
Deventer aangewys as die hoo£
dirigcnt van die Puk vir Inter- / 
Yarsity teen Ukovs. As onder-di
rigent is mnr. Marnus Roothman 

Die afgelope naweek het die Studenteraad van die Puk 'n besoek aan die Pieter
maritzburg afdeling van die Natalse universiteit gebring, soortgelyk aan die wat 
vroeer vanjaar aan Rhodes gebring is. 

aangewys. 
Mnr. Van Dev::nter was twee 

jaar gclede die onJer-clirigent in 
die jaar toe mnr. Hans Yan Zyl 
gevangc geneem is deur die Kov

Die agenda was weer heeltemaal organisatories van aard en bet 
feitlik die hele terrein van die studentelewe gedek. So was publika
sies, verkiesings, jool, sportklubs ens. op die agenda. 

Dit bet geblyk dat die sport
klubs heeltemaal anders ingedeel 
is as wat dit die geval op die 
Puk is. Hulle het daar 'n ,Athle
tic Union" waarop al die sekre
tarisse van die verskillende sport
klubs sitting bet. 'n Lid van die 
personeel van die universiteit tree. 
op as voor itter van die vereni
gin g. 

Wat die publikasies betref, 
bet die redakteur van die Nux, 
die studentekoerant van Natal, 
sitting op die Studenteraad. Ver
der gee bulle aan die begin van 
die jaar 'n boekie uit wat aile in
ligting bevat wat die eerstejaars 
moet weet. Die doel hiervan is om 
lie eerstejaars tuis te laat voel. 

Die eerstejaar moet aan die 
begin van die jaar 'n strikdassie 

dra wat hulle uit ken van die se
nior studente. Hulle woon egter 
nie soos die geval by Rhodes in 
aparte koshuise nie. 

W at jool betref het die geblyk 
dat bulle nie aileen Pietermaritz-

Leon Hosner 
redakteur van die 

Pukkie 
Mnr. Leon Kusner is deur die 

Studenteraad aangewys as die 
hoofredakteur van die Pukkie vir 
1964. 

Trio bied geslaagdP 
konsert aan 

n Besonder geslaagde konsert is Donderdagaand deur die trio 
Betty Pack ( tjello), Alan Solomon ( viool) en Job an Potgieter (kla
vier) in die Konservatoriumsaal aangebied. 

In die program het elkeen die 
geleentheid gehad om as solis op 
te tree en het ten slotte saam die 
Trio, Opus ll van Beethoven ge
lewer. Hoewel elkeen op sy eie ge
bied 'n fyn kunslenaar is, kom 
bulle ware meesterskap vera! in 
bulle samespel tot voile ontplooi
ing. Hier tree bulle nie as indivi
due op nie, maar beers daar 'n 
volmaakte samesmelting van klan
ke, wat 'n eienskap van goeie ka
mermusiek is. 

Na die Beethoven-trio bet 
hulle as toegi£ 'n sprankelende 
uitvoering van die Scherzo uit die 
trio in B-majeur van Brahms ge
lewer. 

Ongetwyfeld die hoogtepunt 
van die aand was Betty Pack en 
J ohan Potgieter se uitvoering van 
Kodaly se Sonate Opus 8 vir tjel
lo en klavier. Merkwaardig was 
die pragtige aansluiting, vera! in 
die improvisatoriese dele, tus en 
tjello- en klavierklanke en die wy
se waarop motiewe van die tjello 
deur die klavier (of andersom) 

Rol van lewens en 

Wereldbeskouing m 

die wetenskap 

bespreek 
'n Geslaagde seminaar is op 

13 J unie gehou deur die depar
tement van Studie en Navorsing 
van die plaaslike tak van die 
A.S.B. Mnr. Anton Roodt het 
inleidend gepraat oor , Die rol 
van 'n lewens- en wereldbeskou
ing in die wetenskap", die sen
trale tema by vanjaar se fakul
teitskonferensie. 

Die doel van die seminaar 
wa veral om belangstelling op te 
wek vir hierdie konferensie en 
die besprekings van die semi
naar vorm ook 'n goeie inleiding 
vir die referate wat daar gelewer 
sal word. 

oorgeneem en met dieselfde 
klanknuanse voortgesit is. Dit 
was 'n uitvoering wat nog lank 
in die geheue sal voortleef. 

Die uitvoering van Dvorak se 
Sonatine deur Alan Solomon was 
lewendig en sterk ritmies, dog 
nooit onbeheers en grof nie. 

Johan Potgieter se uitvoering 
van Chopin se Andante Spinana
to en Grande Polonaise Brillante 
was geslaagd hoewel 'n mate van 
onrustigheid, vera! in die Andan
te, die werk van sy mooi liriese 
kwaliteit laat inboet het. 

STEMME VJR 
A.S.B. 

In die vorige W a pad is daar 
berig dat twee dames van die 
Universiteit van Pretoria, briewe 
aan die verskillende universiteite 
in die land gestuur bet ter be
vordering van die gedagte van 
die Suid-Afrikaanse Studente
bond. 

ou word daar verneem dat 
'n groep dames uit dieselfde kos
huis 'n Bond gestig het waardeur 
bulle wil poog om die gedagte 
van die A.S.B. te versprei en die 
doelstellings van die A.S.B. in die 
regte Jig te steL Hulle wen glo 
vinnig veld met hierdie onderne
ming. 

STALSPRYS 
VERO·WER 

Die Stalsprys is van jaar deur 
die Suid-Afrikaanse Akademie 
vir Wetenskap en Kuns aan profL 
H. L. Swanepoel van die Puk en 
J. C. de Wet van Stellenbosch 
toegeken. Albei is verbonde aan 
die onderskeie regsfakulteite. 

Hierdie toekenning is gemaak 
op grond van die groot bydrae 
wat bulle gelewer het tot die 
regswetenskap. 

I 

burg dek nie maar feitlik die he
le a tal in bulle veld inslui t. 

V erder wil h ulle graag dat die 
inter-debat teen die Puk wat al
tyd jaarliks gehou is, moet voort
gaan en sal bulle graag wil sien 
dat dit verder uitgebrei word. 

Tern a: 

sies. 
Die klavierspeler in die plek 

van mnr. Roothman is mnr. Jo
han van Rensburg. 

Mnr. Marnus Roothman 
Foto: Fotokuns. 

.,.,Afril~aners vandao-'' 
~ 

VYFTIENDE BONDS-
I(ONGRES VAN A.S.B. 
Dr. Mtilder neem Opening waar 

Die vyftiende Bondskongres van die Afrikaanse Studentebond word op 
Maandagaand, 8 1 ulie aa:.1 die Pretoriase Onderwyskollege amptelik geopen 
deur dr. C. Mulder, L.V. vir Randfontein. 

Die sentrale tema van die kon r5res heet ,Die Afrikaner vandag". 
Ses takke van die A.C.B. al rc ndom die sentrale tema referate 
]ewer. Die Afrikaner en sy godsdiens en kerk, gesinslewe, geskiede
nis eri noliti k, kultuurlewe, ekonomiese !ewe en pers- en rolprent
wese sai bespreek word. 

Benewens takreferate spreck 
dr. J. A. L. Taljaard van die 
Potchefstroomse Universiteit die 
kongres toe oor die lewens- en 
wereldbeskouing van die Afrika
ner terwyl prof. H. J. Strauss van 
die Vrystaatse Univer iteit s:1l 
praat oor die taak van die Afri
kaner ten opsigte van sy lewens
en wereldbeskouing, beskawings· 
erfenis en beskawingstoekoms. 

Mnr. D. A. S. Herbst, pre

sident van die A.S.B., bet gese 
dat hierdie besondere tema ge
kies is om voorraadopname Le 
doen van die huidige gee~tesstaed 
van die Afrikaner. ,Dis nood
saaklik dat die Afrikanerstud~r.t 
besluit welke kulluurideale hy 
vir die toekoms wil stel. Tersel£· 
dertyd wil die A.S.B. poog om 

F AKUL TEITS
KONFEREN IE 

Die sentrale tema van die £a.' 
kulteitskonferen ie van jaar is die 
Rol van die lewen - en wercldbe
skouing in die wetenskap. Hier 
verteenwoordig mnr. Frans van 
der Walt die Puk en sal ook die 
referaat van die Puk daar !ewer. 

Prof. H. L. Swanepoel 

die geestelike weerbaarbeid van 
die jeug te versterk". 

Saam met die kongres vind 
ook opvoedkundige, inlerfakul
tere en perskonferensies plaas. 

Voorlopige inskrywings Jui 
daarop dat die kunsfees een van 

die grootste in die geskiedcui~ 

van die A.S.B. sal wees. 

Die kongres duur tot Vrydag, 
12 Julie, wanneer die verrigLi1:7,e 
afgesluit word met 'n kunsfccs
konsert in die ormaalsaal. Di~ 
hoofbestuur van die A,S,B. ver
gader egter reeds op 4 Julie. 

(A,S.P.U.) 

KONG RES 

Dr. ]. A. L. Taljaard 

A.S.P.U. 
Die negende Junie vind ool 

die jaarkonferensie van die Afri· 
kaanse Studente-Persunie plaas. 
Hier word daar ook 'n aantal in 
teressante lesings aangebied wa 
van aktuele belang vir die pero 
wese sal wees. Onder andere sa 
daar aandag gegee word aa1 
hladversiering, fotos, laster, en! 

Die lwngres opsigself bied vanjaar 'n he1e aantal interes 
sante referate wat draai om die tema van die Afrikaner vandag 
Op die kongres is die Puk ook goed verteenwoordig met se 
afgevaardigdes en ;;JeS waarnemers. In die plekke van mnrr. P. A 
Venter en Willie Coetzee wat onttrek het, is mnrr. Faan var 
Rensburg en Piet van der Schyff gekies. In die vorige Wapa 
is daar foutief berig dat 'n mej. Doubell die kongres sal by 
waon as afgevaardigde. Dit is natuurlik mnr. W. Doubell. 

Op die hoofbestuur is daar tans ook drie lede wat van di 
Puk afkomstig is nl. mnr. Dirk Herbst, die president en mnr 
Paul Kruger en Anton Roodt. Van hulle is mnr. Roodt we« 
beskikbaar en sal ongetwyfeld weer verkies word. Op die oon 
blik is dit nog nie seker of mnr. Herbst weer verkiesbaar is ni. 

DIS NUUT 

DIS BETER 

DIS GOED 

NEEM U FOTOS BY: 

FOTOKUNS 
Tel. 3185 

Tomstraat 82, POTCHEFSTROI)M. 
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KUNSFEES HOOGSTAANDE Polisie skiet 
oor studente 

Kwartet span kruon Polj ie het twee skote geskiet I 
oor ' n groep tudente van die Die Pukke het verlede Woensdagaand die voorreg gehad om 

een van die beste Albama-orkestuitvoerings te hoor wat nog op 
die Puk aangebied is. 

niver iteit van Kaap tad. Hier- I 
die voorval het plaasgevind na af

loop van 'n dan gehou deur die 

, World niver ity Service." Die 
1 

polisie i on tbied nadat daar ge

nees is dat gevegte gedurende die 

dans ou ui tbreek. 

Die orke het geheel en al ge
breek met die ou boeremusiek 
tradisie. waar die konsertina of 
trekklaYier om die heurt die olo
in trumenl wa . Tans be laan die 
orkes uit twee klavie re, trompelte, 
clektriese gitaar, saag, en dram
me wat ri tme gee. 

Een \an die he te uitvoerings 
van die aand wa ,La Mer" van 
Debussy. uilgevoer op 'n aag 
clt-ur Marnus Roothman. 1arcus 
en Johan van Ren burcr bet ieL· 
nuuls aangebied deur , Thr 
yo ung one " op twee klaviere uil 
le voer. David Gin burgh was 
v ral in ,.Alexander' Rag Time I 
hand" goed met sy lrompet. Rie
kie Smil se sangnommers was I 
ook haie gewild . 

Marnus Roothman, die orke -
Ieier, hel a aankondiger opge
lree, en hel die gehoor wrmaak 
op interessante agtergronds er
Lellings van die mu>'irk Lukkr wal 
ge peel i . 

Vrydagaand hel Thalia aan 
die beurt gekom . Hier wa die 
voordragle uitstekend gewee en 
wa die konsert hoogslaande. Die 
hallel hel egter nie haie hei'ndruk 
nir. 

NUS AS AANGEVAL 
In 'n brief in .,VARSITY'' 

van 8 l\Iei hel Antoni Kedzien
sk i, 'n student van Kaap Lad, he
swaar gemaak teen die politirke 
indoktrinasie van 1USAS, sowel 
a die eentaligheid van die tu
denteblad en die univer iteil as 
grheel. 

Hy wys daarop dal alhoewel 
daar in die ,Student 's Hand
hook" die volgende oor ,Varsi ty" 
geskryf is: ,.It i bilingual, pu
blished by the S.R.C .. .' ', daar 
nog gern Afrikaans in ver kyn 
nie. 

y hoofaall\·al is teen 
In die handboek vir studen le i 
sewe bladsye aan USAS beslee. 
· n Politieke praaljie en pamflette 
dcur N'U A word op die eerstr
jaars in die pro e;; van inlywing 
aan die universi leil. Hy vorg 
daaraan loe dat hy en ander nie 
van die politieke hrleid van 

"USA hou nie, en dus he waar 
maak tern ,die manirr waarop 
hulle hul beleid onder enige per
, oon se neu druk ." 

Ook Akademiese Vryheid e 
hy: ,Volgens my indrukke hak
Jei 1USAS nie vir Akademie. e 

ryheid nie, maar teen Apart
heid." Daarna wys hy hoe Aka
demiese Vryheid ook gehand
l1aaf word in die slelsel van af
;;onderlike univer ileite. 

Hy betreur dit dat di e Jaag
, yfrr van nie-hlanke in malriek 
o laag is. ni eteenslaande alle 

\vat vir bulle gedoen word. Hy 
slui t a£ deur te se: , U AS kan 
ek u bier ern punt gee: propa
grer minder en help hulle (die 
nir-hlankes) om te Jaag." 

* 
BEYERS CLAASSEN 

AJIE:!en Lombardstraat 

Besoek ons vir u 
fotos 

aterdagaand i die Kuns-

week afge luit met 'n aanbieding 

van di e Orpheu Manne Kwarlet. 

Hierdie kon erl wa 'n meester

like af~l uiting van die Kun \ eek. 

Die konserl i geopen m l 

solo deur Rudi eitz en Gerl 

Potgieter. Daarna het die kwartel 

opgelree mrl 'n ko telike pro

gram. Hier hel bulle o.a. Hoe! 

Ry die Boere, Wolga bootlied, e.a. 

Oosterhoi en Over 

de Voor 

kry teleione 

Oosterhof het die afgelope 

week nu\\C leepgeriewe gekry, 

in die vorm van 'n telefoon 

X0,13. Over de Voor se nom

mer is X096 (nuwe) en X095. 

I 

V olgens 'n berig in , V ar;,i ty" 
het spanning ontstaan nadal ,out
sider " bewapen met ,knuckle
dusters and four-inch knives" Ly 
rue danssaal opgedaag het. Staui g 
het bulle getalle Lo egen em ter
wyl hulle ged reig het om die ~lu
denle na middernag , reg le ien." 

Inlussen het 'n grool aantal 
studente, in af wagting op die 
,aanval!" op die Lrappies vPrsa
mel. Toe die polisie om ] 2.10 
daar aankom, het nik egter nog 
gebeur nie. Een van die konslu
bels hel 'n skool in die lug af
gevuu r. 

Die polisie i smalend deur 
die Ludente onlvang. Uitro 'Ope 
oos , Hooray [or the Force" en 

.. Give us 90 days" a ook .. Gv 
home or we'll ca ll the Police" wa 
volop. 

1adat die studente In t.:rvar
itieli edjies begin ing hel, is 'n 

lwrede skool afgevuur. 

Daarna het die poli ie vtrtrek 
en die tudente hel orddik uil
mekaar gegaan . 

Wolfgang Annheiser I ewer 
genotvolle aanbieding 

'n Baie genotvolle aanbiedi ng van Lieder is V rydagaand , 14 J unie 
in die Konsen ·atorium aal deur Wolfgang Anheiser gelewer. Anhei
er het 'n pragtige tern, y uil praak is duidelik en sy inlona ie 

mee tal suiwer. 

Vir ' n Liedereaand was die 
program builengewoon veelei
end. Behal\1 vir die Dichter

liebe, wat op igself groot uithou
ding vermoe van die anger verg, 
was daar Lwee van die mee veel
ei_ende Verdi-aria en net daar
voor die Strau s-liedere, wat oor
neicr na die hoog romanlie e ope
ra. 

Anhei er is 'n barilon mel 
verbasende modulering moonl
likhede en g root volume. Sy stem 
dek 'n hoe register; hy bereik 
die hoe A met gemak, wat iel 
huitengewoon i by 'n bari lon . 

Wal y verlolking en gelaa t
spel belref kan hy egler nog ver
beter. Die vertolking van die Lied 
vereis 'n mi nder afsyruge bena
dering as wal bier die geval was. 
Daar moel duideliker kl anknuan
sering en woordinterprelasie 
wee . Die stem as sulks moenie 
op die voorgrond staan nie. Dit 
wa nietrmin genolvol om na 'n 
lrwende vertolking van chuman 
se Dichterliebe le kan lui ter. 

Anheiser is in die eer. te plrk 
'n operasanger. y vertolking van 
die twee Verdi -ar ia wa die 
mees geJaagde op die program. 

Caclud ..../flod(u 
(EDMS.) BPK. 
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A.S.B. doen heroep op 
Engelstaliges 

'n Beroep op die Engelstalige studente van die land wat die 
Republiek as enigste vaderland aanvaar om 'n stu.denteorgani
sasie te stig wat op konfederale grondslag met die Afrikaanse 
Studentebond ka n saamwerl{, is vervat in 'n verklaring wat mnr. 
D. A. S. Herbst, president van die A.S.B., na 'n vergadering 
van die Beleidsraad uitgereik het. 

Die heleidsraad het twee we
ke gelede 'n voltallige vergade
ring aan die Potchefstroomse On
derwyskollege hygewoon en 'n 
memorandum wat die hoofbe
stuur oor die taak van die A.S.B. 
en die verhouding tussen Afri
kaan e en Engel talige studenle 
opge tel het, eenparig bekragtig. 

In die memorandum word 
verklaar dat die hooftaa k van die 
A.S.B. steeds die akti\·ering van 
elke Afrikaner bly om bewu te
lik mee le doen aan die handha
\1 ing en uitbouing van di e Afri
kaanse kultuur. 

Voorls word ve rklaar dat die 
li beralisme die gevaarlikste gee -
tes tromi ng van die tyd is, van
wee sy oenskynlike onskuldige en 
skoonkli nkende slagspreuke wat 
in die naam van vryheid verkon
dig word. Gemik l<en gesag, wet 
n or de sypel eli t oral ongemrrk 

,.Die Afrikaner het die stryd 
teen Brilse imperiali . me ge.wen. 
maar die stryd \'an di e gee teen 
die liherali sme in al sy vorme is 
nog nie ge11 en nie." 

Die slryd van die Airikaansr 
tudent is 'n stryd om heginsels 

teen su btiele, onsienli ke magte 
wat nie maklik a£ te gren i nie. 

Ten opsigte van Engel Lali ge 
studente hel die Beleidsraad die 
A .. B. se tandpunt opnuut he-

• 

vestig dat hy nie sy Iunksie tot 
anderstaliges kan uitbrei nie. 

0mdat die A.S.B. daarvan be
wus i ~ clat usas nie 'n gee Leli
ke Lui ste kan bied aan die En
gelstalige student wat Suid-Afri
ka a enigsle L!liste aanvaar nie, 
al hy dit \crwelkom as sodaniae 

Engelstalige &C!ente bulle v~n 
N' usas verwyder. 

.,Die vlak waarop Afrikaanse 
en Engelstali&e . studente mekaar 
mel heste we] l;ie kan onlmoet, i 
'n gemeen kaplike vaderlandslief
de. 

,.Binne bierdie !nee Suid
Afrikaanse na ionali me bestaan 
en groei 'n kulturele lojaliteit 
\ aarkragtens Afrikaans en En
gelstaliges aan hul onder keie ta
le en kulture trou bly. 

,.Hierdie be kouing laat geen 
ruimte vir 'n amesmelting tus
en di e twee groepe nie, want dit 
ou kl eurloos wees. maar eerbie

dig mrkaar _e in.nig le lewen -
waardes." 

Dir memorandum lui voorts 
dat die A.S.B. bekommerd is oor 
'n gehrrkkige hclr ng telling van 
~ommige Afrikaner · in kultuur
sake. L 

Di e aangelrentheid al by di e 
kongre van die A.S.B. be preek 
word waar die enlrale Lema sal 
wees : , Die Afrikaner vandag." 

II( . 
I 

(A.S .P.U.) 

• 

na aksie .. 
satisfaksie ·· 

vol- ja smaakvol 
VERVAARDIG IN SUID-AFRIKA VIR RIGGIO T9BACCO CORPORATION OF NEW YORK Llflll'(~ 1 
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COTY -Skoonheidspreperate. 

• Egte Franse DANA 
PARFUUM, en 

• A ptekersbenodigdhede 

Ondersteun Oud-Pukke 

KOLLEGE 
KAFEE 
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• 
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• 
Alles wat u Hart begeer 
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Kerkstraat 85 
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SUPERETTE 

Tomstraat 100 

Potchefstroom 

Gerieflike en moderne self
bediening waar u 'n groot 

verskeidenheid kan kry van 

KRUIDENIERSWARE, 

KOMBUISBENODIGDHEDE 

en 

GROENTE teen laer pryse. 

Onthou 3091 

Po tchefstroom 

Skakel hierdie nommer 

vir 

diens! 

DIE WAPAD 

A.S.B.- KONG RES VOOR 
DIE DEUR 

Oor twee weke sal di e vyf

ti ende A.S.B.-kongres weer aan 

die gang wees. Tydens di e ge

leenlheid sal daar weereens meer 

as ' n dui send van di e Afrikaan

se studente teenwoordi g wees. Op 

hierdi e tydstip is dit weereens 

noodsaaklik om te besin oor die 

aard en die taak va n di e A.S. B. 

Die hoofsaak van di e A.S.B. 

bly steeds die aktive1 ing va n di e 

Afrikaanse !" tudent. Die A.S.B. 

het vandag di e taak van kultuur 

of beskawingsdraer. Vera] onder 

di e studente moet di t ten kerp

ste deurwerk. Om hierdi e rede 

vind daar dan r•ok te same met 

di e kongres di e ontsaglike groot 

kunsfers pl aa , waar di e room 

van di e land se beste kunstenaars 

111 Ludentegeledere saamtrek. 

Maar die akli ve ring va n di e 

A.S.D. moet ni e net sover a die 

kunsfees strek nie maar moet elke 

Afrikaanse student akti veer vir 

di e uitdra en handhawin g van di e 

Afrikaanse kultuur en dit op 

Chri stelike wyse . 

Di e A.S.B. wil egter voort-

gaa n om liberali sme 111 al sy 

vorms uit te roei en le beveg. 

( verklaring va n di e A.S.B.) Met 

hi erdie term is daar in die verlede 

heel dikwels gespeel en het dit 

allerlei vorme aangeneem. Hir.r 

i iets waarteen di e A.S.B. moe t 

waak £!a t hy 'n term gebruik wat 

baie dinge insluit. Wat hou bv. 

di e liheralisme in wat di e A .. B. 

wil beveg? Is dit N .U.S.A .S., 

kommunisme, of wa t is dit ? Die 

A.S .B. moet di e Afrikaa n e stu· 

dent akti veer om dit wat eie 

aa n die Afrikaner is te heskerm 

en dit wa t probeer om dil te on

derm yn teen te Laa n. 

Om hiercli e rede moet di e 

A.S.B. ook nie aarsel om bedrei

gin as in eie geledere te beveg 

ni e. Die A.S.B. moet bereid wees 

om ook kriti ek va n sy eie mens 

te weerstaan. 

Laa t ons saam bou aa n 'n 

Afrika ner ideaal en kultuur en 

eie belang vergeet om so ook 'n 

toekoms te hou aan hull e wat oor 

' n honderd of tweehonderd jaar 

later mag !ewe. 

EENHEIDSTREWE 
Die afgelope tyd is daar heel

wat pogings aangewend om 'n na

der verhouding tussen di e Afri

kaners en die Eugelse te bewerk

stelli g. Op nasionale vlak het dit 

ee rs gekom van die kant va n di e 

regering wa t twee Engelstalige 

ministers in di e huidige kabi m.L 

aangestel het. Die . studente het 
hierdi e voorbeeld van di e rege
ring nagevolg en dit ook op stu· 
dentevlak probeer deurvoer. 

Van belang hier is di e besoe· 
ke van die Studenteraad van di e 
Puk aan Rhodes en gedurende 
die a fgelope naweek aan atal. 
Ook die Studenteraad van 
di e uni versJteit van Stellen
hosch bet soortgelyke besoe· 
ke ge bring. Daarna het tem
me opgegaan vir die sti gting van 
' n bond wa t sowel die Afrikaanse 
student as di e Engelse tudent sal 
he trek. 

Nou het di e A.S.B. ook ge· 
kom met ' n gedagte van nouer 
kontak soos weerspieel in di e pers 

verkl aring wat deur hulle uitge

rei k is na afloop van di e jongste 

Beleidsraads vergaderi ng. 

Hierdi e slap van di e A.S.B. 

besonder verblydend aa ngesien 

eenheid tussen die ver kill ende 

groepe iets is wat altyd nagestreef 
behoort te word. As basis word 
gestel ' n gemeenskaplike vader· 
landsliefde. 

In hi erdi e verband kan daar 
nooit sprake wees van saamsmel
ting nie maar moet di e verskil
lende kulLure gehandhaaf word 
en ook deur mekaar geeerbiedi g 
word. Daar word dan ook beoog 
dat die Engelstalige s'n soortge· 
lyke Bond as di e A.S.B. sal sti g 
wat dan op ' n konfederatiewe wy-
e met di e A.S.B. sal saamwerk. 

Hierdi e verhouding, indi en 
dit tot stand gebring al kan 
word , kan all eenlik goed kan 
meehring. Op hierdi e wyse a! 
daar saamgewerk kan word waar
op daar nie in een bond gewerk 
kan word ni e. 
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, En die Here het agter hom toegesluit." 

Di e einde van die wereld spreek tot ons - toe God die eerste 
eeue afgesluit het in die dae van ·oag. 

Cod het toegesluit, afgesluit. 
'n Wereldperiode het sy afsluiting gevind 
Die aandskemering, afsluiting van een wereldperiode 
Die da.eraad, geboorte van ' n nuwe wereldperiock. 

In di e begin , op di e tweede skepping dag, het God ' n uitspansel 
aemaak tussen waters en waters, waters wat bo is en waters wat 
onder is. Die wereldoseane is geskei van di e , hemel-oseane". 

Nou aan di e einde van hierdi e wereldperiode, nou met die sond
vloed open Cod di e sluise van di e groot hemelgewel£ en die kolke 
van di e di eptes odat di e oseane van benede en di e oseane van die 
heme] wee r saam troom. 

Die wereld sink weg. 
In die begin skeiding tussen waters en waters ! 
'n wereldperiode afgesluit! 
'n wereldperiode afgesluit 
Cod die Here het toegesluit. 

Ontroerende oomblikke. Ook vir 'oag en sy gesin . Vir altyd neem 
hulle afskeid van di e mense met wie hulle saam geleef het. Die ge
daanle van pie wereld gaan ve rby en hull e moet afskeid neem. As 
di e Here di e deure va n di e ark toewerp is dit vir altyd verby met 
di e spottende geslag. 

Onherroeplik verby ! 
Onh.erroeplik be laa.t ! 

Di e tyd vir redding is a fgesluil. 
Die Here het totgesluit 

Die Lyd va n genade is verby - geen kreet om ontferming baat 
meer , geen kl ag vind gehoor, geen geklop baat meer - dis te laat. 

Vir ewi g verban in di e nag. 'n Nag wat geen einde ken, geen 
daeraad. A[gesluit va n di e ew ige dag, toegesluit in di e ewige nag. 
Vir altyd nag. Die Here het toegesluit. 

Maa r in hierdi e afslui ting is daar ook ' n li efdesdaad van God 
aan Ioag. Jui daarin dat God Noag toesluit le di e behoudenis. Ja 
hierin is die liefde dat God di e Here toegesluit het. Dit wat verderf 
was va n di e goddelose is to l redding van Gods kinders. 

Die H ere het baite gesluit w ingesluit 
Die Here het g.esluit tot belwudenis en tot onder gang 

Die Here sluit loe - elke dag is vir ons getuie daarvan. Die 
aand van di e dag verkondig afsluiting - 'n ander dag is verby. 
Telkens staa n on by ' n oujaa rsaand - hoe spreek di e gedagte van af
sluiting dan nie tot ons nie? Ook die graf verkondig afsluiting. 

Elke afsluiting - verkondi ger, herout van die finale afsluiting 
wa t eenmaal al plaasvind, verkondi ger va n die Here wat toesluit. 

Waa.k dan 
Waar ~ taan on nou in di e jare van ons jonkheid? Is ons ingesluit 

of i ons uitgesluit? Die deure sal digtoe eenmaal voor ons of agter 
agter ons? Dil is vyf voor twaalf op di e uurwerk van God. Nog 'n 
klein tydjie dan sluil di e Here finaal toe. 

Da.ar is dus nog tyd. Maar die tyd is min. 
W a.artoe roep hierdit toesluiting ons? 
Laa.t ons ons bekeer en lewe 

Laat ons gereedmaak en gereed bly om God te ontmoet. Want 
eenmaal sal dit twaalfuur slaa n op die uurwerk van God. En dan sal 
di e Here toesluit. 

0 p la.a.s toe luit 
Vir ewig toeslztit 
Hy wat die sleutels van die ewigheid dra. 
0 da.t on ingesluit mag wees 
Kom gou H ere Jesus 
Kom sluit ons toe . 

U het volop keuse in ons groot 

verskeidenheid 

P . W. Bingle 

. 
Boeke vir Studie en vtr 

Ontspannin,l! 
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UIT DIE .-:,- ..... :_..: -

Die winter met sy koue het ryp gebring in ons gemeenskap. Die natuur daar buite is geskroei, alles is 

vaal en dood. En as die flou sonnetjie watertrek agter die bulte, gaan my gedagtes uit na my vrinne 

by wie ook hierdie jaargety sy spore nagelaat het. 

Vele het in die afgelope tyd teleurgesteld geraak. Aileen loop hulle op ons ou Campus 

rond, elkeen met sy of haar eie gedagtes en mymeringe. Om te laat vaar wat saam tot stand 

gebring is, om prys te gee wat so mooi is. Maar weet julle, die lente kom weer met sonsl,yn en 

vreugde. Die lewe gaan steeds voort met die tyd as heelmeester. En dan, ten einde, net soete 

herinneringe van weleer. Want dit wat verby is, behoort aan die verlede. Die toekoms wink 

met nuwe bande van kameraadskap. Gl·o my, vrinne, dit is alles so baie waar. 

Waarin le die toevlugsoord? Waarheen die skrede wend om rus 

te vind vir die gemoed? Het julle dan miskien vergeet van die ou 

Swart Boek wat in hierdie tyd miskien vol stof op die tafeltjie le? 

Neem hom weer op en begin lees. Alleen daarin vind 'n mens 

waarna jy soek en nie kon vind me. Niks anders bring so 'n ewig

durende vrede en sti ll e berusting nie. 

en baie goed gaan met julie! Ont· 
hou, kies jou liefde en hemin jou 
keuse. Want om te he, is om te 
he; om te kry, i die kuns! 

Ek wens al die vrinne 'n bui·c 
heerlike vakansie toe. Wees rus
ti g en verlang maar lekker. £k 
hoop daar is geen bloubriewe nie. 
'n Bloubrief is tog net skindersto· 
ries oor studente se akademiese 
vordering. 

Op en rondom die Campus 
was daar egter nie die gevoel 
van die troostelose vakansie wat 
vyf weke van skeiding gaan mee· 
bring nie - nee, toetse of te nie, 
die kyse bet welig aangegroei. ··n 
Mens moet darem iemand he wat 
die vakansie Ianger kan maak. 

Julle weet, al ry ek nou nog 
met 'n ou wa in die W a pad, is 
die nuwe gevaartes van vandag 
vir my tog al te mooi. Emile Ma
rais hou net so baie daarvan, 
maar vera! van ,Alpha's", en dan 
moet bulle rooi wees. Hettie Mol
let hou ook van rooi karre maar 
sy wil weer 'n D.K.W. he. Hulle 
se mos : smaak verskil. 

Ons lee£ in 'n bose tyd. Alma! 
lee£ in afwagting en onsekerheid 
oor die toetse. Sommige of bulle 
raak ,gespot" bet, ander weer 
oor wat nou gaan gebeur omdat 
bulle vrae nie daar is nie, ens. 
Maryna Jacobs bet egter 'n an
der soort onsekerheid gehad. Dit 
bet egter skielik verander in 'n 
vaste wete, veral noudat sy kon
tak gemaak bet met Chris Lu
dick. 

Jeannette Kruger en Pieter 
Kempf£ is gekys. Geen verdere 
informasie is tot dusver beskik
baar nie. 

Marie Coetzee en Frans van 
Heyningen is ook sonder, sonder 
meer gekys. 

Frans van der Walt het be
se{ dat 'n alleenlopery nie die 
moeite werd is nie. 'n Kysie met 
Tryntjie Snyman beteken vee] 
meer. 

Pote raak deesdae in die mo· 
de onder die Pukmans. Kyk nou 
maar vir Pieter Mulder se kys 
met Stienie Grove van Pote. 

UITSPAN MAAK 

VUUR 

Wat is 'n kysie nou tussen 
vriende, het Johan Scholtz en 
Martha van der Walt gereken. 

Baie hartlik geluk, vrinne, 
met die mooi vriendskappe wat 
ontstaan het. Mag dit lank duur 

Lag en die wereld lag sa::1rn 
met jou, treur en jy treur alleen . 

Vaarwt:l, vrinn e, 
Jaffi e Wakis. 

1\luutste plate-treHers 
Thaba Yah 

nit 

1. ,Put your sweet lips a little closer to the phone" - Mercia 

Venter. 
2. ,Donkey Serenade" - Vida Prinsloo. 
3. ,Hold me tight" - Annette Smuts. 
4. ,Du kannst nich treu sein" - Marthie v. d. Walt. 
5. ,Rusbank - Setees" - Cora van Wyk. 
6. ,Easy to love" - Alet van der Westhuizen. 
7. ,Kom haal my, mammie" - Janita Oosthuizen. 
8. ,When the girl in your arms" - Koos Hattingh. 

Thaba Yah is voorwaar 'n operahuis. 

GEKLEURDE KOUSE 
Mediese ondersoek het bewy dat 50 % van aile vrouekwale van 

b6 SO, toe te skryf is aan koue. Die ander 50 % vroue haal nie die 50-
jaar-kerf nie, as gevolg van koue. 

Die Raad van Vrouegesond
heid het onlangs ' n konferensie 
in Potchefstroom gebou en be
sluit om drasti ese stappe ter be
vordering van Vrouegesondheid 
te doen. Verskeie voorstelle ter 
bevordering van die aak is ge
maak, waaronder die belangrik
ste: 
l. Die dra van gekleurde kouse. 
2. Die aanvraag om Boeklenings. 

Dit sal die dames op finan
siele sowel as gesondbei dsgebied 
bevoordeel. 

Die Raad van Vrouegesond
heid het egter haie sterk teen
kanting van die Raad van Lang· 
mouhempdraende Manne gekry. 
Laasgenoemde Raad het aange
voer dat: 

l. Die gekleurde kouse lelik is. 

2. Hulle nie van die gekleurde 
kouse bou nie. 

Die Voorsitter van die Raad , 
mnr. B. E. Atnil , hrt aangevoer: 

l. Dit is nie die begeerte van 
eni ge man om die lewensduur 
van enige_ vrou te verleng n ir. 
2. Die manne verkies om moni 
jong vroue en lelike ou-vrouens 
te he eerder as om lelike mei >'ies 
en mooi ouvrouens te he. 

Di e vraag ontstaan nou, soc,s 
die rooi kous nou die dag vir clir 
swarle, gese het : 

,To be or not to be, 
that is the question . . . " 

(PooiTjiel 

BESOEK ONS VIR VRIENDELTKE DTENS EN MEUBELS 

VAN GEHALTE 

Transvalia Meubels 

Ridders 
Over de 

~an 

Voor 
Siende dat Klawerhof glo op 

die rak begin sit en aanspraak 
maak op oujongnooienskap, het 
die Ridders van die Laventelwou
de toegeslaan. Die jongedames is 
verlede Donderdagaand gehaal 
om op heel unieke wyse met die 
burgers van hierdie alombekende 
Keiserryk kennis te maak. 

Die hitte van 'n reuse kaggel
vuur en die warme vriendelikheid 
van die manne en dames het ge
sorg vir 'n man jefieke aand. Beto
werende musiek en fluisterende 
stemme het die atmosfeer omskep 
in die van 'n land van vreugde 
en sonder laste. 

Basjan, 'n man van wereld
faam , het in sy besadigde en stre
lende stem, die gee genote aan sy 
Iippe laat hang, met vertellings 
aangaande sy wereldwye weder
varinge. Ook het 'n plaaslike on
bekende Dierkmidige Professor sy 
mees unieke menslike eksperi 
ment, genaamd die student, ty
dom - die feestel ikhede losgelaat. 

5 

Gille, rillings en alles tegelyk, het 
elke corpus laat sidder by di e 
aanskoue \·an die monster. 

Stryd en minneliedere wat 
deur die woude weergalm het, het 
die ei nde van die jolyt aangekon
dig. Die onvergee tlike Ieesvie
rings is afgesluit met 'n kraglige 
toespraak deur Keiser Pie
tras Bingulios. Met griot ge
leide is die jongedame na bulle 
tui ste vergesel. 

Paradys slaan 
toe 

Di e damC'S van Paradys he
gin nou hule minderwaardig
heidsgevoel verloor en bulle ce l
gewoontes pas vinnig by die van 
die man aan . Die hoofdames het 
nou die aand 'n nat verra ing 
gehad toe hulle in 'n plas water 
gaan sit het. Hulle was glo haie 
hard. 

Paradys het 'CC' verlede na
week bull e aanval g.loo ts en ewe 
braa£ die kamers van die eerste
jaar-mans geplunder, nadat hulle 
eers deeglik sekn gemaak het dat 
die inwoners nie tuis was nie. 
Die skade word op zero gereken. 
Dit waarna hulle gesoek bet, kon 
bulle nie vi nd nie. 

Nou al vir die afgelope vier 
Sondagaande brand die vure 
hoog in Uitspan se vierkant. Die 
koue bet die Uitspanners daar
toe genoop om tot hierdie stap 
oor te gaan, aangesien bulle as
ters begin kla oor verkoue en 
koue voete. Die mooi musiek en 
die gekwetter van die vrolike 
vuurtjie skep dan 'n ba1e roman
tiese atmosfeer wat die ontwik
kelino- van baie nuwe verhoudin
ge te~ gevolg gehad het. Dit is 
ook dan uiters interessant om 
na al die grootwild-jagstories en 
spekskietstories te luister. So
lank dit dus koud bly, sal bier
die sleepery om die vuurtjie 'n 
instelling bly. 

Tel. 2157 Kerkstraat 180 
POTCH EFSTRO OM 

IN SUIO-AfRIKA VERVAAROIG 

,ONS MEUBELS WORD ERFSTUKKE" 

VP.FAIOl 
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Over de V oor wen Fietsresies Puntestand in 

n Interkoshuis fietsresies vir 
die manskoshuise, wat deur Rei
mat gereel is, het verlede Sater
dagoggend op die Campus plaas
gevind. Die resies het op 'n aflos 
basis geskied. Elke koshuis het 'n 
span, bestaande uit agt ryers met 
vier fietse ingeskryf. 'n Persoon 
jaag tot hy moeg is dan neem y 
maat weer oor. 

Die resies het groot aftrek ge
niet- Nagenoeg 12 fi etse het dee! 
geneem. Aangesien die kompe
ti sie tussen die koshuise besonder 

LAND LOOP 

Die P.U.K.-landloopklub het 
van jaar die besondere prestasie 
behaal om die Wes-Transvaal
liga kompetisie te wen. Die 
Klubs wat voor P.U. moes buig, 
was Lichtenburg, Pote en Weer
mag. 

Die 22e J unie is Leenard 
Snyman, Jurg van der Walt, Baas 
Buys en Frank Laubscher gekies 
om Wes-Transvaal in die Senior
afdeiing op die Suid- en Noord
Transvaalse kampioenskappe te 

verteenwoordig. Daar is ook 'n 
Puk in die Junior afdeling inge
sluit. 

Dit was 'n besondere geslaag
de seisoen en Puk (P.U.) het self 
een van die ses landlope in Wes
Transvaal op ons eie baan gereel. 
Die Pukke het verder teen Kru
gersdorp meegeding en saam met 
Danie Smit in die span Wes
Transvaal op 'n inter-provinsiale 
botsing in Johannesburg verteen
woordig. 

sterk was, was die wedren deur
gaans baie aanskoulik en opwin
dend. Ov.:!r de Voor het met vlie
ende vaandels uit die tryd ge
tree. Hulle het daarin geslaag 
om vier uit die eerste vyf plekke 
te behaal. 

I 
Die span uitslag is soos volg: 

1e Over de Voor, 2e Heimat, 3e 
Dawie Doep, 4e Uitspan. Die 
prys toekenning was 'n gratis 
fli ekkaartjie na verlede Sater-~ 
dag aand se massafliek. 

Tafeltennisliga 

Na die eerste ronde van Ta
feltennisliga reeds voltooi is, slaan 
die Puk e 3 spanne in 'n baie 
goeie posisie om a oorwinnaars 
uit die stryd te tree. Dit sal 
grootliks afhang van die wedstry
de wat die 19, 20, 21 en 24 Ju
nie gespeel word. 

Kom ons gee die tafeltenni -
spelers bietjie meer ondersleu
ning kyk waartoe is hulle in 
staa t-

WITS- TUKKIES INT ERV ARSIT \' 

IN WEEGSKAAL 

Die jaarlikse intervarsity tussen die spanne van 
Wits en Pretoria was die afgelope tyd erg in die gedrang 
na aanleiding van voorvalle wat tydens die jongste 
Intervarsity voorgekom het. 

Skynbaar het daar van die kant van die Witsies gesegdes 

gekom waaroor die Tukkie nie baie gelukkig voel nie. Hierdie 

uitlatings van die kant van die Witsies het die nadraai gehad dat 

die saak voor die Studenteraad van Pretoria gedien het. 'n Sterk 

groep onder die studente het egter na vore getree wat die afstel 

van hierdie jaa rlikse Intervars·ity met Wits geeis het. 

Die Witsies wou hulle egter verontskuldig en het die skuld 

op bulle dirigent gele net asof hy aileen die blaam vir die onaan

genaamheid moet dra. In antwoord hierop het mnr. Paul de Beer, 

die onder-voorsitter van die Studenteraad van Tuks geantwoord 

dat dit nie die skuld van die dirigent aileen is nie maar dat die 

hele Studenteraad en die massa van die Wits daarvoor verant

woordelik was. Indien hulle nie daarmee genoee geneem het nie, was 

dit hulle plig om die dirigent te gaan stilmaak", aldus rnnr. De Beer. 

STUD IE 
of 

PLESIER? 
ONS SAL U TOER VIR U REeL - IN DIE 

BUITELAND OF BINNELANDS. 

ONS DIENSTE IS GRATIS 

LUG - SEE - PAD 

RAADPLEEG ONS EERS! 

DIT KOS NIKS EKSTRA NIE 

25 Junie 1963 

Tafeltennisl{lub heplan 

Kampioenskappe 
Die P.U. Tafellenni Klub beoog om Salerdag 10 Augustus sy 

Ope Kampioenskap le hou. Waar dit in die verlede a! 'n groot suk e 
was, beoog die bestuur om dit vanjaar nog verder uil te brei. Persone 
wat a! diep ~ pore getrap het in die S.A. Tafeltennis se dat hulle die 
loernooi gaan I ywoon. Ons dink aan mense soo mej. Dubbeld, mej. 
D. Schlebusch en mnr. Koot van Tonder. Die amptelike inskrywings 
sluit eers op 3 Augustus en sodoende hcers daar nog heelwat onseker
heid oor ander inskrywin gs. Die besluur hoop egler dal ook mev. 
Davi , Wlv. no. I speelsler en haar mede-speelsler sal inskryf. Dil 
lOO.Q dat die P.U. Kampioenskappe al meer gewilde spelers trek. Spel 
van hoogslaa nde gehalle word verwag daar die kompetisie goed sal 
wees. 

KoribalsJtan dring deur lol eindronde 
a 4 jaar het die ee rste span I 

weer dam·in ge laag om Pole die 
loef af te sleek mel 'n naelskraap 
oorwinning van 48-42. 

Met ruslyd was die Pukke 
32-18 agler. maar hel daarna 
verwoed Leruggeveg en soo een 
man gespeel. Aan aanmoediging 
en ondersleuning van die kant
lyn het dil nie ont l reek nie. 

I 
I 

Verlede Woensdagmiddag het 
d ieselfde span ne mekaar weer 
aangedurf - die kcer was dit 
Pote wat ge ee,·ier het- Telling 
77-55. 

n aweektoer na Bethal word 
aan die einde van Augu tus in 
,-ooruil ig gestel en op 10 Augu -
tus moel die eerste span mee
ding om rlie Domanbeker te 
Klerksdorp. 

,VLEIS PASTEl en TAMATIESOUS asseblief ... " 

TE KRY BY U KAFETERIA 

POTCHEFSTROOMSE 
REISBURO 

TREINBESPREKIN~GS 

Kerkstraat 150 

POTCHEFSTROOM 

Tel. 1425 

- HOT~BESPREKINGS 

U is altyd welkom by ons kantoor - Gratis pam

flette beskikbaar. 
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EERSTE SPAN KLOP GOLD
FIELDS IN MOOI WEDSTRYD 
Teen aile verwagtinge in het die Puk se eerste-rugbyspan daarin geslaag om 

Goldfields met 24 punte (3 doele l drie, 2 strafdoele) teen 21 (3 doele. l 
drie en l strafdoel) op hulle eie veld, te verslaan. Dit was "n aantreklike bot
sing met volop hoogtepunte. Beide spanne was gewillig om met die hal te 
hardloop en die toeskouers was dan ook telkens op hulle voete as een van die 
spanne met pragtige lopies vorendag gekom het. 

oos die telling aandui, wa dit 'n baie gelykop stryd mel die 
uitslag tot op die end in die weegskaal. Die manne van die Puk kon 
vir geen oomblik verslap nie omdat bulle Leenstaander gedurig by 
was om 'n kans te benut. Dieselfde kan egter van Goldfields gese 
word. Die mooiste drie van die dag bet dan ook gekom van 'n bal 
wat deur Koo Hattingh opgetel is nadat dit deur hulle Iosskakel 
laat val is. 

Die rustydtelling was 14-5 in 

die guns van die Pule Hierna bet 
daar 'n tydelike verslapping in 

bulle geleder ingetree wat deur 
Goldfields benut is. In hierdie 

tydjie bet bulle 13 punte aange

teken om 18-14 voor te loop. Die 
Pukke bet egter reg geruk om 

seli binne die laaste paar mlnu
te 10 punte aan le teken. 

AGTERLYN 

Miskien moet die Puk ·e oar

winning toegeskryf word aan die 

TINIE PIETERSE 

feil dat daar nuwe !ewe in bulle 
agterlyn te bespeur was. Die 
manne het bulle opponente min 
beweegruimle ge 17un en telkens 
self met mooi lopies bulle teen
slanders lelik laat keer het. 

Hier verdien rlic naam van 
Andries Coetzer hesli vermel
ding wat met puik verdediging 
en knap dekwerk die vraag laat 
ontstaan bet waarom hy nie eer
der vir die eerslespan ingespan 
is nie. As hy net wil leer om reg· 
uit te hardloop kan hy in 'n 
uiters bruikhare enter onlwikkel. 

Johan Serfontein bet na sy 
afwesigheid weer tot die geledere 
van die eerstespan toegetree en 
hoewel hy nog baie las van sy 
beseerde dyspier ondervinrl het. 
het hy hom goed van sy taak 
gekwyt en sy bekende provin
siale teenstander, Tienie Pieters, 
mooi in toom gehou. Hierdie W.
Tvl.-vleuel het clan ook a gevolg 
hiervan nooil )!evaarlik 'oorge
kom nie. 

KOOS HATTINGH 
Koos Hattingh het weereens 

met y gebruikelike harde spel 
vorendag gekom. Hy was telkcns 
by om 'n los hal op te tel of om 
ondersteuning Le hied waar no
dig. Hierdie goeie spel van hom 
heL nie onLeloon gebly nie en hy 
heL drie driee gedruk. Hiermee 
het hy weereens bewys dat as 

n man gc:durig op soek is na 
kanse dan kom hulle jou later 
tegemoet. Met sy spel moes by 
heslis die aandag van die W.-Tvl 
keurders op hom gevestig het. 

GOLDFIELDS 
Vir Goldfields het ick Schep

pel ook die driekuns behaal. Tie
nie Pieters het vergoed vir die 
Ieit dat hy geen drie kon druk 
nie deur drie ve rvyiskoppe dt:ur 
die pale te jaag. Hulle ander 
punle het gekom van 'n drie deur 
_ 'ick de Wet en 'n strafskop 
deur Ashley Dyson . 

PUK SE PUNTE 

Die Puk se punte is aange
Leken deur Koos Hattingh ( drie 
driee) Lou Erasmus ( 1 drie). 
Hiervan het Spekkics de Villiers 
drie wrvyf en gesorg \'ir die re 
n1n die punte met 2 straf~koppe 
n sodoende die heHte van sy 

span se punte aangeteken . 

Mnr. ]ohan Serfontein 

Over de Voor wen naelskraap teen 
Kompleks 

Over de Voor se eerste span bet weer eens as onoorwonne span in die beker
wedstryd van die kosbuisliga teen Heimat-kompleks met 8 punte teenoor 5 uit die 
stryd getree. Die wedstryd was deurgaans 'n felle stryd. Hoewel Over de Voor oor 
'n sterker span as die van die Kompleks beskik bet, het die Kompleks bulle wei 
deeglik laat geld. 

Mnr. Dawie Smith 
Foto: Fotokuns. 

Puk buit Landloop 
Salerdagmiddag hel 20 man

ne in die pad geval om dee! Le 
neem aan 'n Landloop w dstryd 
van ses myl. Die manne het vier 
spanne verteenwoordig: Lich
tenburg. Weermag, P.O.K. rn 
P.U. W. Jan en 'an Lichtenhurg 
was eerste met 'n tyd Yan 31 min. 
32 sek.. Jurg v. ~. WaiL 2de, 32 
min. 10. 2 s k .. en Leend rt Sny
man ook \'an P.U. was derde en 
J. Maartens van Weermag 4e. 

Eer komenrle al. 22 J unie 
Yind 'n liga plaas op Weermag se 
bane. Die spanne spring om 3.00 
nm. weg vanaf Weermag se hok
kie bane. Twee Iigas word afge
handel: 

1) P.U. Leen Lichtenburg en 
P.O.K. teen Weermag. 

2) P.U. teen Weermag en P.O.K. 
teen Lichtenburg. 

Die Landloop is belangrik in 
die opsig da t ses persone gekies 
moet word om W.T. te verteen
woordig teen oord of Suid 
Transvaal. 

Mnr. ]urg van der Walt 

Mans eer~ 
in die finaa. 

Geen Tenni ·span 
Lroom kon tol dusvt. 

slaag om die Pukke s, .• e 
mansspan onder die knie . J kry 
nie. Ook die Onderwyskollege 
kon geen haar a£ maak nie, en 
is met 4-0 verslaan. Verlede Sa-

-~~-
)j 

Mnr. Theo Malan 
Lerdag bet die Pukke die semi
finaal teen Park met 3-1 gewen. 
Die Iinaal vind eerskomende Sa
terdagmiddag (22 Junie) op die 
P.U. lenni bane plaas. Die Pukke 
kom dan teen Eurekaklub te 
slaan. Die volgende peler is 
gekie om die Pukke in hierciie 
wedstryd Le verleenwoordig: Pie
ter van der Walt(kapt.), Willern 
Vorster, Dawic Smith en Theo 
Malan. 

Wes Transvaal Tenniskampioenskappe 

PVKKE KAN TROTS VOEL 
OP ·HVL VERTONINGS 

Met a! die Pukke reeds ui tgeskakel, is daa r Log 'n hele paar 

van ons spelers wat vera! kan Lrot~ voel op hulle pre ta ies. 

Speier wat veral vermelding 
l'erdien, is R tba le Roux, Pi ter 
van der Walt, Gerhard Scholte
meijer, en Willem Vorster. Hier
die spelers bet alma] die kwart
einronde gehaal in ver killende 
afdelings. 

In die gemengde afdeling van 
die kampioenskappe bet Pieter 
van der WaiL en Retha le Roux 
haie goed Yertoon, en bet dan 
ook tot in die kwarteindronde 
deurgedring. Ook in die mans 
dubbelspel het Pieter van der 
Walt en mnr. Harley tot in die 
kwarteindronde gevorder. 

Die eerste en enigste punte vir die Kompleks bet gekom toe 

Daan van der Merwe vroeg-vroeg in die wedstryd oorgeduik het 

vir 'n drie, wat deur Andries Coetzer vervyf is. In die tweede helfte 

het Over de Voor punte aangeteken met 'n drie deur Piet van der 

Linde. 'n Paar minute voor die eindfluitjie geblaas het, bet Paul 

du Plessis vir 'n drie deurgebreek wat deur Koos Vorster vervyf 

is. Piet Bingle, die Kaptein van Over de V oor bet met pragtige- spel 

sy span tot die oorwinning aangevoer. 

PU· verloor teen Pote 
Retha le Roux het vir een 

,-an die grootste verrassings in 
rlie toernooi gesorg toe sy vir 
mel'. Jane van Rooy, Wes-Trans
vaal . e no. 2 damesspeelster mel 
6-4, 6-4 geklop het. Hartlik ge
luk met hierdie mooi prestasie! 

Die puntestand kon waar
skynlik heel anders gewees bet, 
indien Over de Voor se span nie 
so gerus was nie. Hulle bet blyk
baar tot 'n mate bulle teenstan· 
ders onderskat. Tog was die wed
stryd opwindend, gepaard met 'n 
paar mooi bewegings. 

Die tweede span van Over 
de Voor het 'n vriendskaplike 
wedstryd teen die dorp gespeel 
waarin bulle die onderspit moes 
delf met 5-3. Over de Voor se 
punte is aangeteken met 'n drie 
deur Christo van der Merwe wat 
nie vervyf is nie. Piet V orster 

het ·n drie vir die Dorp gedruk 
wat deur Dries Redelinghuys 
vervyf is. 

Hierdie wedstryd was ook 
aanskoulik van aard. Die twee 
spanne het baie goed teen me
kaar opgeweeg. 

\1erkwaardig is die feit dat 
in hierdie koshuisliga rugby, 
tudenterugby gesien word. Hard, 

maar ook aanskoulik. Daar kan 
met bclangstelling melding ge· 
maak 11 ord van die botsing tus
sen O>er de Voor en Dorp, vol
gende Semester, waar die hare 
sekerlik gaan waai 

Twee weke geiede het die jaarlikse groot botsing teen 
Pote plaasgevind, waarin die Pote in al die wedstryde die botoon 
gevoer het. 

Die eer tespan wed tryd het 
op 'n baie vinnige noot begin toe 
die Pote in die eersle paar minu
te agt punte aangeteken bet. Die 
Pukke het egter stadig begin te
rugveg en in die laaste gedeelte 
van die wedstryd knaend op die 
aanval gebly. Die beloning bet 
gekom in die vorm \'an 'n drie 
deur Johan Aucamp. Die ander 
punle i aangeteken deur Spek
kics de Villiers wat twee straf
dm•le dcur die pale gestuur het. 

Aile eer kom aan die voor
~pelers van die Puk toe wal die 
bal gereeld aan die aglerspeler 

besorg hel. In die los het bulle 
deeglik bulle man gestaan en ook 
genoeg van die hal uit die lyn
slane gekry. Ongelukkig kon die 
agterlyn nie hierdie goeie werk 
opvolg nie. Hier het egter Kohie 
van der Walt en Spekkies de Vil
liers nogtans die oog gevang. Ook 
Koos Hattingh wat na die bese
ring van Piet van der Schyff gaan 
senter speel het. het iller netjies 
vertoon. 

Ander uitslae wa : avy : 
,·erloor ll-6, derdes verloor 12-0, 
vierdes verloor 22-6 en 0/ 19 ver
loor 8-5. 

Gerhard choltemeijer bet sy 
, lem ommer dik gemaak en so 
amper of hy het \'ir Andrew Mac
cine geklop. Hy het in die kwart
eindronde met 6-1,, 6-4 verloor 
teen hierdie oud-Puk, wat een van 
die gun telinge is om die toer
nooi Le wen. Baie mooi, hou so 
aan! 

'n Ander peler wat deurge
dring het tot die kwarteindrondc. 
i Willem Vorster. Hy i mel 6-3: 
6-0 deur Rudman geklop. 

Die vertoning Yan die Puk 
ke vanjaar op hi'erdie kampioen· 
skappe was die beste ooit, en ir 
Wes-Transvaalkringe word daa1 
met groot lof gepraat van di< 
Pukke se mooi aandeel vanjaar 



THEOS GAAN TOER 
IN OOS-KAAPLAND 

Gedurende die eerste twee weke van Julie ondemeem die 
eerstespan van die Puk 'n strawwe toer deur Oos-Kaapland. Bin
ne tien dae word vyf wedstryd'e gespeel, en wei teen spanne wat 
geensins as swak bestempel kan word nie. 

Mnr. /. Kruger 
Foto: Fotokuns. 

Die toerprogram is : 
Woensdag 3 Julie teen Ali

wal; Saterdag 6 Julie teen Bur· 
gersdorp; Maandag 8 Julie teen 
Middelburg; Woensdag 10 Julie 
teen Queenstown; Saterdag 13 
Julie teen die Baabas op Oos
Londen. 

Hoewel die span effens ver
swak is deur die onttrekking van 
manne soos Piet van der Schyff 
en Louw Erasmus behoort hy 
nogtans goeie rekenskap van 

homse!I le gee, veral as die spel 
in die laaste paar wed tryde in 
di e oog gehou word. 

Die span is : P. de Villicrs, 
J. Serfon lein, J. Aucamp, J. 
Kruger, D. van Wyk, D. Rede
linghui , K. van der Walt, E. 
Kruger, J. Viljoen, P. Bingle 
(Kapt.), J. Otto, C. Putter, J. 
Hattingh, J. du Plessis, J. Eras
mus, P. van der Walt, Dries de 
Wet, J. Kruger, J. Ackermann, 
D. Tromp. 

Mnr. D. Redelinghuys 
Foto: Fotokuns. 

Pu k verloor teen Lichten burg 
Saterdag 8 J unie bet albei die mans bokkiespanne 

asook die damesbokkiespan na Licbtenburg vertrek. Die 
eerste span van Licbtenburg was een te veel vir die 
mans eerstespan van die Puk. Die tweede span van die 
Puk bet egter met 'n mooi vertoning daarin geslaag 
om met 1-0 te wen. Die Licbtenburgers bet die Pukke 
op 'n baie gesellige wyse die aand na die wedstryd 
ontbaal. 

Saterdag 15 September het 
die eerstespan weer na Slurry 
vertrek waar hulle die tuisspan 
met 4-1 geklop het. Peet 
Aucamp, Daan Meyer en Jan 
Ras het doele aangeteken. Die
selfde dag het die tweede span 
teen proefplaas A gespeel en 
moes tevrede wees met 'n loesing 
van 4-l. 

Woensdag 19 Junie speel die 
eerstespan teen Witrand op die 

Fires getyltop leen 
Slralh\laal 

In 'n harde wedstryd met vol
op hoogtepunte in die tweede 
helfte het Fires daarin geslaag 
om teen Strathvaal gelykop te 
speel, nl. 16 elk (2 doele, 'n drie 
en 'n strafskop). Fires sou be
slis gewen het indien Hans van 
Zyl se skopskoen reg was. Pun
te is aangeteken deur Niek Vrec
ken, 'n drie, Awie Terblanche 'n 
drie en Dok Briers 'n drie. 2 
driee is deur Hans van Zyl ver
vyf en hy het ook 'n strafdoel 
behaal. 

Verlede week het Fires nael
skraap verloor ( 0-3) teen Gold
fields, nadat hulle 'n skepskop 
in die doodsnikke van die wed
stryd behaal bet. 

Indien die derde en vierde 
spanne meer ondersteuning kan 
kry, sal dit beslis lei tot groot 
prestasies. Hier is manne met 
groot moontlikhede en Intervar
sity moet gewen word! ! ! 

Pukveld en die Puk het met 'n 
mooi vertoning daarin geslaag 
om die Witrand-mense met 4-0 
te verslaan. Frik de Beer het bier 
baie goeie diens gelewer. Die 
span as geheel het mooi saam
gespeel en het die oorwinning 
oor en oor verdien. 

Op Saterdag 22 Junie het die 
tweede span slaags geraak met 
Garnisoen B. Hoewel die Puk 'n 
bars gespeel het, is daar geen 
punte aangeteken nie, en die tel
ling dus 0-0. 

Oor die algemeen kan gese 
word dat die Puk-mans vanjaar 
goeie hokkie lewer en wag met 
spanning op die komende toer
nooi. 

Hans Vahrmeijr 
beseer 

In 'n mooi vertoning het die 
stoeispanne van die Puk en van 
Wits op die sewende J unie ge
lykop gestoei. Piet Goosen, die 
jong stoeier van die Puk het eg
ter veral bei:ndruk. 

'n Swaar slag het egter die 
span van die Puk getref en stoei 
in die algemeen aan die Puk, 
toe die kaptein, Hans Vahrmeijr 
ernstig beseer is in sy wedstryd. 
Hy is medies ondersoek maar 
het nogtans voortgegaan met die 
wedstryd om dit met punte te 
verloor. Daarna is egter vasgestel 
dat hy sodanig beseer is dat hy 
nie weer sal kan stoei nie. 

DIE WAPAD 

Piet Bingle lid van 
lVoordelike 

Universiteitespan 

Mnr. Piet Bingle 
Foto: Fotokuns. 

Piet Bingle, die kaptein van 
die Puk se rugbyklub, is die 
enigsle van die Puk-spelers wat 
die paal gehaal het in die span 
van die oordelike Universiteite 
wat op 20 Julie in Pretoria teen 
die gekombineerde span van Ox
for- Cambridge te staan kom. 
Spekkies de Villiers en Jona Vil
joen is reserwes. 

Daar word algemeen aanvaar 
dat Spekkies de Villiers baie on
gelukkig was om nie ook die 
span te haal nie aangesien hy op 
die dag se spel beter vertoon het 
as Grundlingh. 

Die res van die span is as 
volg: Grundlingh, Miller, Booyse 
(aldrie Tuks), Viljoen (Wits), 
Neuhoff (Tuks), Menter (Wits), 
Goo en (Tuks), Alberts (Tuks), 
Bingle (P.U.), Steyn (Tuks), Du 
Pusani, Tromp, Henning, Du 
Preez (almal Tuks) en Jeffrey 
(Wits). 

VIER STOEIERS NA 

S.A.U.· 

KAMPIOENSKAPPE 

Die volgende vier Pukke sal 
die toeiklub verteenwoordig op 
die S.A.U .-stoeikampioenskappe 
wal vanjaar in Stellenbosch 
plaasvind: Frank Laubscher, 
Piet Goosens, Leon Wolmarans 
en Hans Vahrmeijr, wat as kap
tein sal optree. 

25 Junie 1963 

lnteruniversitere Hokkietoer-

nooi vanjaar op Potch. 
In die komende Julievakansie, vanaf die 22-27 Julie, word die 

jaarlikse interuniversitere hokkietoemooi op Potch aangebied. 
Spanne van oor die hele land word verwag. Die spanne wat die 
Puk sal verteenwoordig is die volgende: 

Dame : Mejj. G. van der 
Merwe (kapl.), M. Serfontein, S. 
Swam•poel, M. Kolze, B. Swart, 
C. Vorster, R. Alberts, B. Howell, 
S. Fourie, E. Martens, E. van 
Deemler en H. de Wet. 

Mans : F. de Beer, K. van 

Wyk, R. Stotesburg, M. Rous· 
seau, J. Ras (Kapt.), J. Bone· 
schans, J. Reinicke, R. Roos, C. 
Waage, G. Snyman, K. Kruger, 
D. Meyer, }. Verhoef enS. Ken· 
nedy. 

PUKKE VERLOOR TEEN 

CHRIS MEYER 
Op Stilfontein is die Puk.ke verlede Saterdag deur Strathvaal 

met 25-11 geklop. 

Die verskil in punte is egter 
nie 'n getroue weergawe van die 
verloop van die spel nie. Die 
Pukke het die swaar mynspan 
verras en hulle was altyd gereed 
om aan te val. 

Die man wat vir Strathvaal 
hierdie wedstryd gewen het, was 
Chris Meyer, bulle losskakel. Sy 
akkurate kepskopskoen het nie 
minder nie as 9 punte aangete
ken. 'n Ander speler van Strath
vaal wat uitgeblink het, was Lof
ty Nel. 

Aan die Pukke e kant was d.it 
Piet Bingle, Solly van V uuren, 
Jan Kruger (slot) en Jona Vil
joen wat die hardste van die 
voorspelers gewerk het. Onder lie 
agterspelers was Dries Coetzer die 
beste verdediger. As Dries Rede
ling huis nie so onoordeelkundig 

LOFTY NEL 

CRIS MEYER 

geskop hel nie, en liewer sy ag· 
terlyn meer weg gestuur het, sou 
dinge miskien anders gelyk het, 
want Hannes Vis er was Ius vir 
hardloop. Oor die algemeen het 
die Pukke aanskouliker rugby as 
hulle teenstanders gespeel. Daar· 
om \·erdien hulle aile lo£ vir hul· 
le vertoning teen Wes-Transvaal 
se nommer een span. 

Vir di e Pukke het Danie van 
Wyk lwee driee gedruk, terwyl 
Spekkies de Villiers een straf-
kop behaal het en een drie ver

yyf het. Die punte van Strath· 
vaal is aangeteken deur Willem 
Otto (twee slrafdoele), Chris 
Meyer ( drie kepskoppe en twee 
vervyfskoppe), Lofty Nel en 
Powell (elk een drie). 

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 wa tertand
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. 

IUID·A FRill S E UITSOEK BIER 


