
PARKSIG 
Eiendomsagentskap 

Hui e - Plase - Plotte 

Besighede - Standplase 

vir 'n eerlike 

tran aksie 

sien of bel 

1486 Na-ure 2054 
(Eienaar: G. Schoonhoven) 

Is u gekys? !A! VERLOOF? 
Nog nie... spreek dan 

EDDIE DE BEER 
Diamantslyper 
VIr U 

VERLOOFRINGE 
teen Laie billike pryse. 
U soek die diamant en ons set 
hom na u smaak. 

Bel: Tannie de Beer (De Klerk
hui ) 2226, Potchef troom 
of 
E. ]. de Beer, 869-1260, Alberton 
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OFFISieLE STUDENTEKOERANT VAN DIE P.U. VIR C.H.O. 

Jllslieid aan uittre • 
dende S.R.• Lede 

Agt Studenteraadslede van die huidge termyn tree more finaal uit die orga
nisatoriese studentelewe aan die P.U. Hulle is mnrr. H. B. van der Walt, W. J. 
van der Merwe, F. R. P. de Bruyn, D. G. C. du Plessis, P. W. Steinberg, D. A. S. 
Herbst, die damesverteenwoordigster, mej. Erina van der Walt, en die voorsitter 
van die Studenteraad, mnr. J. S. du Plooy. 

DIE W APAD wit graag in hierdie uitgawe sy waar- 1-

dering teenoor hierdie groot geeste betuig en 'n kort VOORSITTER VAJV 
blik werp oor die loopbaan van elkeen. S. V.J(. 

Die Studenleraad bet mnr. 

Groot sportman 
. L. Coetzer aangewys as nuwe 

voorsitter van die entrale Vreug
dedagkomitee. Mnr. Coetzer het 
goeie ondervinding opgedoen as 
lid van beide die Vreugdedag
komite en die P KKIE-redak-

Een van die groot en bekende 
figure in ons studentelewe, ver
dwyn vanjaar. na agt lang jare, 
van die toneel. 

Petru Willem teinberg het 
in 1955 a erstejaar·tudent aan 
die P.U. vir C.H.O. ingeskryf. 
Reg van die begin af het hy hom 
onderskei op sportgebied en 111 

Mnr. P. W. Steinberg 

y eer tejaar vir die onder-ne
gentien A uitgedraf. 

Liefde en spelfoute. 

Ons groet hierdie ou tryd

ro~ en \\ens hom uk · e toe met 

di skoolhnu m Noord-Tran -

vaal! 

ie om y kragte in le pan op 
die koiird inerend liggaam. 

\!ERKIESil\fG 
BIER! 

More vind die Studenteraadsverkiesing plaas. Oor 
die algemeen beskou, is daar vanjaar 'n toename in be
langstelling in ons studentelewe, en aangesien die ver
kiesing nie weer na 'n lang naweek plaasvind nie, 
behoort die meeste stemgeregtigde lede van die massa 
teenwoordig te wees. 

Waar in die verlede gewoon
lik taamlike ckerheid beslaan 
het oor wie die daghe tuur po -
le van die Studenteraad al vul, 
i dit vanjaar 'n ope vraag daar 
die aan praakmakers op hierdie 
poste min of meer oor die elf
de bekwaamheid be kik en ewe 

weco- al bring. 
Die vcrkie ing begin om 8.00 

vm. in die tuden le aal en be
reik 'n hoogtepunt tydens 'n 
rna savergadering moreaand 
wanne r die nuwe v or itter die 
stoel sal oorneem. 

KOOS DU PLOOY-, 

ALS't'DIGE L-EI.ER 
As die studenteloopbaan van die aftredende Stu

denteraadsvoorsitter, mnr. J. S. du Plooy, kort saamge
vat moet word, sal die volgende voldoende wees: ,/n 
Veelsydige man met bekwaamheid op elke gebied." 

Koo du Plooy bet hom ell 
onderskei op prin -ipiele, orga
nisator ie e, kulturele en sport
gebied. Van a li es het hy 'n suk
ses gemaak. en nogtan akade
miese student ook geb ly. Voor
waar 'n voorbeeldi ge pre ta ie! 

A.S.B . 

y bu iging in die studente
lewe het mnr. Du Plooy in 1959 
gemaak a organiseerder van 
die A.S.B. en addi ionele li d op 
die debatsbestuur. Reed die vol
gende jaar was hy voor itter van 
die debat bestuur en ondervoor-
itter van die A.S.B. Hy word dan 

ook vanaf d ie A.S.B. op die Stu
denteraad verkies. 

Die elfde jaar dien hy ook 
op die A.B.K.K. en IS koshuis-
verteenwoordiger vir itspan. 

Besige jaar 

1961 was 'n baie besige jaa1 
ir mnr. Du Plooy as voorsitter 

van die A .. B. , hoofko huisver
teen woordiger van die Heimat
kompleks, en ondervoorsitter van 
die tudenteraad. Vanjaar het 
hy dan die Ieiding van ons stu
dentelewe op sy kouer gehad . 

By alles was Koo nog sport
man van faam. Op rugbygebied 
bet hy die eerste pan jare lank 
verteenwoordig n ook We· 
Transvaal en die Noordelike 
Univer iteite. In hierdie sport-
oort bet hy dan ook erekleure 

Mnr. J. S. du Plooy 
ontvang. Verder het hy ook vir 
die eer le bofhal pan gespeel. 

Behalw e die verteenwoordi
ging van die Studenteraad op be
le id raad vergadering van die 

. .B. het mnr. Du Plooy vier 
A .. 8.-kongre sc hygewoon a 
P.U.-afgcvaardigde en ou e
kerlik op dir hoofbe tuur ge
dien het indicn hy daarvoor be-
kikbaar wa . 

Leier 
As hesadigciP. kalme en tog 

be liste Iei er was Koos du Ploo) 
'n waardige navolger in die voet
spore van sy vader. d -. J. F. du 
Plooy. \l a l dertig jaar voor hom 
voor itter van die tudenleraad 
was. DfE WAPAD wen mnr. 
Du Plooy toe die elfde uk e!'> 
wat sy vadrr in die hediening hr
haal het. 

Van sy tweedejaar a£ speel 
Piet gereeld cer tespan en met 
e eersteliga ei oene agter die 

rug. hou hy die rekord a die 
peler wat die mee te wedstryde 

vir die eerste rugbyspan o-e peel 
het. Tot op datum bet Piet 140 
wedstryde voltooi, terwyl daar 
nog vier in hierdie seisoen oor 

' lank dien het in die studente
lev e. 

Die nomina ie vir die dag
hestu u rspo · te het verlede ~ oens
dag ge luit en die Studenteraad 
a kieskollegP hesluit vanaand 
op l wee-, d ri e- of vierta ll r. 

NOG 'N OU STRYDROS 
TREE UIT 

IS. 

Hy betsy We -Tran vaalkleu
re in 1958 verwerf en in 1960 
die oordelike Universiteite teen 
die All Black verteenwoordig. 

Vanjaar was Piet kaptein van 
die Rugbyklub en voor itter van 
die S.S.B. Hy bet bierdie lig
gaam dan ook op die Studente
raad verteenwoordig. 

Ook op kultuurgebied bet 
Piet sy pore getrap. Hy was 
twee keer toerlid van Thalia en 
sal lank onthou word vir sy skit
terende vertolking van Orgon in 

Orde verander 

Die verkiesingsorde is van
jaar Vf'rander vir die hooflig
game en kan in die hand werk 
clat per one van ander hooflig
game vcrkie kan word a wal 
die algemene · verwagting wa . 
Die A.B.K.K. kom nou eer te 
aan die b urt, daarna die S .S.B., 
gevolg deur Korp en A.S.B. 

Vanjaar was die Studente
raad taamlik gevorderd in jare. 
Die verwagting is egter dat die 
nu\\e tudenteraad jonger sal 
wees en meer kontinuiteit te 

H. B. van der Walt, een 

van die enigste drie eer tejaars 

van 1955 wat tans nog op die 

Puk is, le vanjaar die tui g n er. 

H. B., \1 at rc ds die B. .

graad verwerf het en tans in die 

Teologie studeer, het hom onder

kei op di e gehied van port en 

kulturele lewe. 

a ver. keie jare in die Puk 

e eer te rugby pan moe hy 

vanjaar die te\ el ophang na 

n ernstige hesering aan sy reg

terhand. 

H. B. van der Walt het die 

Volk-pelelaer van die P. . baie 

jare gedien \ aarvan die afge

lope twee jaar a voor itter. In 

hierdie hoedanigheid het hy ook 

d ie afgelope twee jaar op die 

A.B.K.K. gedien en vanjaar op 

d ie Studenteraad. 

Hiermee sluit nog 'n kleurry

ke loopbaan af. Ons beste wense 

aan H. B. en Ina. 

Carel Grundlingh 
(Lees op bl. 6) 
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Hennie van der Walt 

1959- 1960 

Koos du Plooy 

1962 

DIE WAPAD 

Tjaart van der Walt 

1956-1957 

Maandag 10 September 1962 

Flip nyman 

1955 

De Wet Kruger 

1961 

........ ~ ................................................................ .. 
Dit is die snit wat tel ... 

* Alba Broeke 

* Mentone Pakke 

* Monatic Hemde 

* Battersby Hoede 

* Gr gory Sokkie 

J. TOD SUTTlE 
Die Mansuitrusters 

Posbu 219 - Foon 1 

Joubert Meubels 
KERKSTRAAT 201 - POTCHEFSTROOM - TELEFOON 21 

VIR MODERNF. MEUBELS EN ALLE HUISHOUDELIKE 
TOERUSTING 

Ons spesialiseer in die verskaffing van die jongste plaatopnames -
" ""1 besigtig ons groot reeks. 

TURKSTRA 

Bakkery 

vir 

BROOD 

KOEK 

en 

BOEREBESKUIT 

on thou 

Onderrig in: 

Klavier en Teorie van Musiek 

Spraakleer en voordragkuns 

Groepklasse in Praatkoor-werk 

(veral vir aspirant onderwysers(esse)) 

Studente wat hierin belang stel, spreek: 

MEV. M. M. COETZEE 
Tomstraat 114 Telefoon 1336 
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Dirk Herbst tree uit 
Mnr. Dirk Herbst wat vanjaar die sesde P.U.-kaner 

geword het om die president van die A.S.B. te word, 
gaan sy volle aandag aan sy nuwe amp wy, en hom ont
trek uit die aktiewe deelname aan die plaaslike studente
lewe. 

Dirk Herb t het sy studente· 
loophaan begin as a istent-sek
retaris van die A.S.B. (onder 
mnr. Fran de Bruyn as sekre
tari ) in 1959. In dieselfde jaar 
i hy ook benoem as assi tent· 
hoofredakteur van DIE WAPAD. 

Hoofredakteur 

Die diep te pore wat mnr. 
Herb t in die plaaslike tuden· 
telewe getrap het. was sekerlik 
die a hoofredakteur van ons stu
dentekoerant in 1960 en 1961. 
Hy het die WAPAD op 'n vaste 
grondslag geplaas en die gehalte 
van die blad o verhoog dat dit 
dikwel hestempel 1 a die mo
del-koerant onder on tudente
blaaie. 

ln 1961 dien hy a lid vir 
ras eaangeleenthede op die plaas· 
like A .B. en in 1962 word hy 
voorsitter van hierdie be tuur. 
Dat die A.S. B. y eerste liefde 
en grootste helangstelling 1s. 
het duidelik begin hlyk met y 
verkie ing as ekretari s van die 
A.S.B.-hoofbestuur in ovembe1 
1960 na die bedanking van mnr. 
ld yll van der ~ alt. 

Op die Bloemfontein-kongres. 
1961, is mnr. Herb t herkies as. 
ekretari · van die hoofbestuur, 

maar na 'n skommeling van por
tefeuljes benoem as direkteur van 
rasseaangeleenthede. Hier het hy 
waardevolle werk verrig en i5 
dan ook vanjaar beloon met die 
hoog te port op interuniversi
tere gehied. naamlik die pre i
dentskap van die A .. B. 

' y werk op die Studenteraad 
a ondersekretaris in 1961 en 
A .. 8.-verteenwoordiger in 1962 

Erina van der Walt 
Mej. H. F. van der Walt. da

mesverteenwoordig· ter op van· 
jaar se tudenleraad. voltooi 
aan die einde van die jaar haar 
Ludies n le dus ook moreaand 

die tuig neer. 

Mej. Van der Walt het haar 
onderskei deur a derdejaar op 
die hui komitee te dien en het 
hier dan o k ge tyg tot hoofda
me van De Klerkhuis. 

Mnr. D. A. S. Herb t 

11 a van hoog taande gehalte en 
al lank onthou word. Aan hom 

·n suksesvolle luophaan toege· 
1\Ctl • 

1\JIE MEER 0 P 

01\JS BAJ\JE 
Die hekendc ge ig van Da-

11 ie du Plessis al eersdaag nie 
meer up die P.U.-tennisbane 
opgemerk word nie. Dawie vol
toui aan die einde an die jaat 
sy teologic e tudie en hiermee 
verlour die tudentelell nog een 
van y ou veterane. 

Mnr. D. G. C. du Pies i wa 
portman by uitnemcndheid. Hy 

hct hom hart en sic! Loegele up 
tennis en groot louere in hier
di Spel lll<TeOeS. 

Hoogtepunt 

\ anjaar ~~a he lis die hoog
tepunt van sy loopbaan toe hy 
d i e Wes- Tran vaalkampioen
skap (man enkel pel) verower 
hct en gekie,; i a rescrwe vi t 
die Protca pan. H het y pro
vinsie dikwels op die tenn.isbaan 
verteenwoordig. 

Mnr. Du Pies i het gedurcn· 
de sy tudenteloopbaan waarde
volle w rk gele"er as lid van die 

. . B. Hy is in 19.57 op die 
tuden Leraad verkie as verteen

woord iger van on portmanne 
en -vroue en het vanjaar wee1 
hierdie posi ie beklee. 

Mag ook hy baie uk esvol 
wees in die roeping 11 at hy o 
ern tig aanvoel. 

DIE WAPAD 

Wynand van der 
Merwe span uit 
Mnr. Wynand van der Mer

we. ondervoor· ittcr van Korps 
f'n verteem\ oordiger van daar
d ie li ggaam op die tudenteraad, 
tree moreaand, met die oorname 
van die nL111e tudentcraad, uit 
die aktie\\e georgan iseerde stu
dentele\\e. 

Mnr. Van der Merwe het y 
cerstc taak in die studentelewe 
vcrrig as lid van die tweede
jaarskomitce n lid van die ar
giefkomi tee. Daarna het hy ook 
op die hokkiehestuur gedien, was 
lid 1 an Thalia en eer lid en la
ter vour iller van die Volkspele
be-tu u r. V anaf die Volkspelebe
sluur het hy ook twee par op 
die .B.K.K. gedien. 

Spesialiseer 

Mnr. an der Mcrwe het. on
dank sy wye belangstelling en 
declnamc, tog in twee bepaalde 
rigtings gespesiali seer. naamlik 
op die Korp he tuur en a lid 
van die Ge elligheidskomi tec. Op 
laasgenoemde komitee het hy 
dric jaar gedicn. 1\aarvan die 
laa~tE' as voorsittcr was. 

Dit was egter d ur middel 
\'an Korps dat mnr. Van der 
Merwe die hoogste sport bereik 
het. Ook hierdie he tuur het hy 
drie jaar lank gedien - van
Jaar a ondervoorsi tter en ver
teE'nwoordiger op die tudente
raad. 

Gholf 

As sportrnan is Wynand be
kend en i 'n gereelde lid van 
die ecr-te (T holf pan. Hy het dan 
ook aan die interuniversitere 
toernooi te G rahamstad deelge
nf'em. 

Hy i getroud met mej. Rina 
Pretnrius van Heidelberg. 

Mnr. Van dcr Merwe vo ltooi 
y tudie in die Leologie aan die 

ei nd c van volgcnde jaar om 
daarmee in y vader se voet· 
stappe te volg. Mag sy laaste 
Pukjaar vir hom en y eggenote 
aan(Tenaam en voor-poedig ver

loop . 

.,Die W apad" word gedruk drur 
Potch. Herald (Edms.) Bpk., Olen· 
laan 11, Potche/stroom vir die uit· 
gewers, die S.R. van die P.U. vir 
C.H.O.. Potche/stroom. 

Ook op kulturele gebied het 
sy haar onderskei en nie alleen 
twee toere saam met Thalia on· 
derneem nie, maar ook op die 
be tuur van hierdie liggaam ge
dien. 

Redalitenr Benoem 

Komi tees 

Afge ien van haar gewone 
pligte a dame verteenwoordig-
ter op die tudenteraad, sal mej. 

Van der Walt onthou word vii 
haar werk a sameroepster van 
die Kafeteriakomitee en as lid 
van die Verkie ingskomitee, bei
de komitees uit die Studenteraad. 

Haar toegewyde diens was 
in pirerend . Mag haar lewens
weg hiervandaan verder daardie 
kenmerk hehou. Sukses haar 
toegewens. 

Mnr. Marius Aucamp is deur 
die Studenteraad benoem as 
Hoofredakteur vir DIE WAPAD 
vir 1963. 

Mnr. Aucamp het eer a 
nuusredakteur op die redak ie 
gedien en daarna a t gniese re
dakteur. anjaar het hy die on
der keicling hehaal om verkies 
te word tot ondervoorsitter van 
die Afrikaansc Studente P ers
unie. 

Marius Aucamp is vanjaar 

'n derdejaar B.A.- tudent en hoop 

om volgende jaar aan die Teo

logiese Skool in te skryf. Mnr. Marius Aucamp 

VETERAAIV 1\JIE 
Di e naam Fran de Bruyn 

en sekretariele werk aamhede 
van die tudenteraad het op die 
P.U. deur tradisie 'n sinonieme 
betekenis verkry . 1 ie alleen het 
mnr. De Bruyn die reko rd ge
e \\ enaa r om vier jaar op die 

tuden teraad te dien nie, maar 
self 'n rekord opgestel deur vier 
jaar aan die sekretariaat van die 

tudenteraad verhonde te wees. 

Frans de Bru yn het in 1957 
aan die P.U. inge kryf en reed5 
in sy eerstejaar aktief aan die 
Studentelewe deelgeneem a toer· 
lid van die Alabama Studente
orkes. Vier agtereenvolgende jare 
het l1y Alabama-toet·e onder
neem. Hierdie liggaam het hy 
getrou gedien as ehetari en 
ondervoor itter. terwyl hy ook 
tydens twee toere a Studente· 
raadsverteenwoord i·gc r opgetree 
het. 

Sekretariee] 

Mnr. De Rruyn het reeds 
vroeg getoon dat hy be ondere 
aanleg vir sekretariele werk het 
en het agtereenvolgens en ge
lyktydig opgetree as sekretaris 
V/an Alabama. G~s~ligheidsko
mitee, A.S.B. en die tuclente
raad. Hy het in 1959 opspraak 
verwek deur a derdejaar tudent 
gedurende Februarie in 'n tus-

3 

WEER BESKIKBAAR 

Mnr. F. R. P. de Bruyn 

senverkiesing as ondersekretari 
van die tudenteraad verkie te 
word. 

Op A.S.B.-kongre se a\ Fran::. 
de Bruyn onthou word as die 

hesadigdc, eerlike denker. Hy 
hct die P.U. op vier agtereen
volgende kongrc· se vcrteen 11 oor
dig. 

Die afwes ighcid van mnr. 
De Bruyn in die student le\'e 
a! gevoel word. 

H y sluiL y tudenteloophaan 
op 'n hoogLepunL of met die ver
owering van die Abe Bailey-reis
beurs na Engeland. DIE WA
PAD wens hom 'n voor poedige 
rei - en vei li ge tui kom toe. 

- - --- ---- - ------ - --

• 

SPAN 
W(RflOWYO 

0 I [ DIEWbE~IGARETit 
[ ~lf'Z'W 

KROON , 

Dubbele genot: koningsformaat, luukse filter, uitsoektabak 
• KSF l74At 
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W es-Transvaalse 

SPORT-
WINKEL 

Kerkstraat 85 

--.-

enigste 

verskaffer 

van 

Offisiele 
Kleure 

SUPERETTE 
Tomstraat 100 

Potchefstroom 

Gerieflike en moderne self
bediening waar u 'n groot 
verskeidenheid kan kry van 

KRUIDENIERS WARE, 

KOMBUISBENODfGDHEDE 

en 

GROENTE teen laer pryse. 

F leurette Bloemiste 
Sleep in by: 

Fleurette vir julle blomme 

Spesiale afslag. 

Kerkstraat 143 - Telefoon 709 

Lucille 

die deftigste 

DAMESWINKEL 

in die dorp 

Onthou 3091 

Skakel hierdie nommer 

vir 

diens! 

DIE BULT 
APTEEK 

Tomstraat 86 

Ons spesialiseer in: 

* JNNOXA-, 
LENTII EHlC-, COTY
Skoon heiclsprepara I.e. 

* Egle Franse DANA 
PAHFUUM, en 

* Aptekersbenodigdhede 

Ondersteun Oud-Pukke 

IN SLEEP 
Dames en Here. 

Kom besoek die 

Afrikanerkafee 

Ons is altyd tot u diens. 
melk, 5 sen t per pint. 

DIE WAPAD 

ST tl DENTE llAA D 

SPAN UIT 
Dir jaar 1962 het snel na sy einde geskiet. 
Die tcrmyn van die huidige Studcntcraad ·vcrstryk moreaand en 
'n nu11e 110rd daargcstel. 

Dan is dit goed om nabetragting Le hou en le hesin oor die 
hoogtepuntc of laagtepunte wal bercik is gctlurende die dicns
tcrmyn. 

Die Studenleraad van 1962 wa" 'n ou Studcnleraad. Die ouderdom 
in jare het ervaring gebring, meer a;; by enige vorige Studcnteraad . 
Dit blyk ook uit die besadigde \lyse v1aarup ake aangepak en 
gehan teer is. Tog moet erkcn word dat die ouderdom ook gebrek 
aan lewenskrag en inisiaticf mcehring. Vir ouer mensc is dit altyd 
verlcie liker om liewcr in die gevestigde wee le bly wandel en dit 
aan die jonger geslag oor te laat om nuwe dinge aan te pak. 
\Jietemin kan nie gr. e 11ord dat die Studenleraad van Koos du 
Plooy staties \\ilS nie. Groot dinge is aangepak en suksesvol deur
gevorr. Eerslc kan hier genoem word die pos van Administratiewe 
HPamplP 11at dcur mnr. Cassie van der Walt op 'n vaste grand lag 
gcplaas is en he,;]is "n rwod~aaklikhcid in ons studentelewe blyk 
tc 11 pes. \ erder is "n grout Map ge1 order in die rigting van die bou 
van ·n ontspanningsaal. lmlerdaad ·n mylpaal \\al bereik is. 
\Vat egtcr die 11 crk 1 an 'n studcnteraadslid vul en sy tyd werklik 
in heslag neem is d ii· kleiner organisaloriese aangeleenthede wat 
van dag lui dng _ged oen muet 11 onl om die studentclewe le laal 
vlot. llierin het dit• enaring van die huidige Studenlcraad duidelik 
gesprerk en moontlik was daar daarom so "n dot administrasie 
van d ic• masj ien van ons studentelewe. 
Mn r. Du Plooy en sy med lrdc vcrdicn 'n goeic applous vir die 
uitnemendr diens \Htl hulle aan ono.; :<tudcntegemeenskap gelcwer 
het. 
En nou neem ·n rru1ve span oor. \Vie dit gaan v1ces, weet niemand 
nog op hicnlie ;;tadium nie. \\at ons 11el 11eet is dat dit 'n bekwame 
vcertiental ;;a[ v1ces. Dnan our sorg die massa <'n omlcrliggame van 
die P.U. vir C.H.O. altyd. 
Aan lndle ons hf'sle 1\Pn;-;e. i\lag u !riding in U lit{ die studenl(•ge
meenskap van die P.l. vir C.li.O. l11l no;:. grotPr hoogtes voer. 

DIENS OF EER ? 
More word d ic helc Jag afgestaan a an die Studentrraadsverkicsings. 
D it is ongclukkig dat J1ierdie tycl van verkiesings dikwels gepaard 
gaan met ven1 ydcring tusscn vriende, kwaaie gevoclens wal opge
wek 11 ord en onnodigc kwaadstokcry en voortdurende oortreding 
van die negende gebod. 
Hierdie dinge is die tekcn dat dit gaan om eie eer. So erg dat ek 
my hocsemvriend in die grond sal trap as ek weel hy is 'n moont
likc opponent vir die pus 11at ek vir myself 110u reserveer. 
In die - tudentele11e mocl dit egter altyd gaan om diens. Wel is dit 
·n eer om op die Studenleraad te dicn. Maar dan moet die gedagte 
verval in die woorcle van mnr. Frans Hanekom, voorsitter vau die 
Stellenbosse Studcnleraacl . altyd ons voor oe hly: Dit is nie 'n pres
tasie om op die Studenteraad verkies te 1-vord nie, maar om te 
bewys clat daardie verkiesing verdiend was. 
Dit i 11 aarskynlik nie korrek om v·m verdienste te praat nie. Die 
hedoeling is egter duidelik: Dit i- nwklik om <leur die organisa ie 
van jou vriende op die Studenteraacl le kom. maar jou verkie ing 
word he;~ yc dcur jou bekwaamheid. 
Mag. dit die groat oon1eging v1ecs by clke stemgeregtigde om die 
hek11aamheicl Yan die kandidaal in tg le neern en aile vooroordeel 
en pN,;oonlike gcvoelcns op y te kuif. 
Dit gaan hicr nic om ppr.;;oonlike voorclcel nie. maar om die voor
uitganp van ons stuclentelewe. 
Dit gaan om die eer van u lima Mater! 

------- - - -------------------
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l 3Jn m Jtig ! 
·~~~___,.,.. 

Ver-
kiesing! 

Ons is weer in die tycl van 
v rkie:'ings. Ons gaan verkies 
11 ord om dien te verrig aan ons 
uuiversiteit in die stuclente-akti
lliteitc. Verlciesing is met die 
oog op <.liens. 

]c u het ook 'n groepie een
vuudige mense verkies om in sy 
heerlike diens te staan. Sy dis
sipcls is geroep om reeds tydens 
sy omwandeling belangrike werk 
te vcrrig. maar daar ou vir 
hulle na sy hemelvaart die groot 
11erk kom om heen tc gaan na 
aile na ie" en Christus daar te 
verkondig. 

Hy onclerrig h ulle oor sy ly
de en sy op tanding, maar daar
van verslaan hullc niks nie. Hul
le verlustig hulle by voorbaat in 
sy Koninkryk. Waar hulle hier 
so gercdeneer het oor wie die 
grootsle i , is eli t seker nie te 
vee! ge e as beweer word dat 
ludic vir dam·die oomblik ver
gcet het dat hulle moel dien nie. 
Hulle sien bulle-elf as mense 
vvat loon moel ontvang en be
loon hulle so nie as ware diens-

Markus 9 : 34~35: Maar 
hulle het stilgebly; want hul
le het op die pad met mekaar 
gepraat oor wie die grootste 
is. En toe Hy gaan sit het, 
roep Hy die twaalj en se vir 
/wile: As iemand die eerste 
wil wees, moet hy die laaste 
van alma! en almal so die
/taar wees. 

kne.,.te nie. Verder verbreek hul
le ook die eensgesindheid wat on
der d iensknegte moet wees wat 
moel saamwerk. Die redenering 
wa eker nie om die minste te 
»ees nie, maar wei oor wie die 
meeste moet wees. Hulle het meer 
op hulleself a op die Koning 
van die ryk gesien . 

Ons moet ook maar diep in 
ons eie harte inkyk of dit nie 
ook vi r ons om onsself gaan nie, 
om ons nie soek na ons eie eer 
nie en daarmee die dienswerk 
vat~ Christus belemmer nie. Want 
ora l waar u staan . moet u uself 
sien a van die Here geroep om 
te arbei tot sy eer. Daar is dik
wels by ons die dienswerk van 
'n valse selfverloening - die 

I dicns wat wi l he dat ander dit 
moel opmerk om ons dan te eer 

en te waardeer. 
Grootheid be taan in ware 

diens aan Christu ", diens uit lief
de vir Christus, en nie vir onsself 

me. 
On moet self altyd minder 

110rd en Hy altyd meer. 

(EDMS.) BPK. 
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Warm nit die ltlein oondjie 
Lievste oom enjin, 

Laat ik gou vir oom hille virtel van die intirwaar
siti. Ons was mos hiri jaar ikovs toe giwees vir die 
sportsi. Dit was allis van jiksky tot joedou inni van 
netbol tot voetbol. Oom sil my nou nie glo nie maar ons 
was loshanne oorie sesdysent wat met i tryn gegaan 
het. 

Die tryn wa vol scens en 
dogtirs van pik inni een man 
moet net gekyk het lat alis soet 
gaan, wal si naam voordiv.int 
wa . ou- ek ti kaam !at ek vir 
oom allis il virtel. maar dit sil 
ekir bonnils kyste \tees wal van 

IJ,tuwaar Jlt il oorhly. Oom 
maar pi rty ·een ltet baihi li wai 
grmaak oela t pirty dogtirs kwat 
gi wort het. Hi IIi hct ok seki r biki 
gees givang. Yntlik bet die kwai 
liwai gikom met die trigkom. 
oorlat die seens ekir nog meer 
gee givang bel. 

Oom die mee le li,1ai het gi· 
kom mel die hO\\Ct tryt voetbol 
innie mirrag. On dirigenti bet 

opgisit. 
Die kaptyn piet tynbirg en· 

nie anni r ou hetti kov ie- o 
girettil lat hil li dit noggie kan 
vir Lannie. Ons was ampu· mal 
vannie vreegdi ennit bet sos 
grooL ding.i ailyk toe die pikkie 
begin kor. 

Latti r e die eens om ons I at 
die ref nie \Oetbol kennie en 
lat hy kro k. Hy gee omir vrie
kiek · oorlat hy nie die pikki 
laaik nie. ]-Iilli sc barinhorst wa 
gin okkanlt ie en !at daai plys 
\taL die ikovs oor ai sit het net 
tjietiry i . Ook die voelbek kan 
nok vang as h nip virrie pikki 
>~at storrim. Hy sien di ttie Li 
goettie en hy sienie a koos di
plooi kor nie. maar hy sien 
allie ly LLckkel. wat net ongelikki 
v.a-. 

Oom ek 11 eeL van voetbol net 
mooi ap iliet niksie rna ek wil 

nog dink daai seens lieg !a ttic 
revi rie g i kroek het. ee oom 
hi lli drywi is net ti sier om ti 
lik want i groat men o hy 
a ll ie sommir so innie pinbarig

hyt voorrie dysinne mense sta 
in krockie. og nooi ti e sal hy 
ommir v. il Ljiet vir ikovs nie, 

want dan kannie beste voetbol· 
pan mo ie wennie. 

Ia n u weet ekkie so mooi· 
nie, want ok ou pottie potgietir 
11 at van yt wes af kom is oor· 
tyg van virneekiry. en hyssie daai 
soorL wat ommir onregverrig 
sa l h iski ldag nie. 

Lat ek net afslyt om oom ti 
vir eekir !at ek my hanni in on· 
skilL was want k hettie gispeel 
of gir f nie in ek weet bytindien 
hoeginamt nie van voetbol iets 
nie. 

Ma oom moettie virgeet ni e 
lat a! bet die pi kki ok tweedi 
gikom het hi ll i i groat jou op
gisit. AI lieg die wappa t 08 

a ll ie annir kiran ti sally hierie 
keer ammit my stem. Oom al 
ien. 

Ek se weer i slag koehaa i. 
1\. rag en haaiji gison theit. 

Katriena ki e vanni rwalt. 

ikki lang kleeri met groot boeti 
in hanskoeni. Die onnirdirigenl 
was jan boni kan wat my !at 
lag bet. Hy hat sikki snaak i see
goet !at ammal gillag het. Die 
serns praal !at ikovs i ra ilyir 
vyl was. Ek bet gikyk maar sy 
gisia v. as skoon. H illi het sie 
gisee as hy praal. Miskien was 
sy lanne vyl. 

--------- - ------- -- ---- ·----

flLflBflMfl OORSPRO~HLIIl 
Ons anuir dirigent was hans 

vasyl wat ok snaaks was. Ililli 
· inni \las boer pitoors rna hy ie 
vamielie nie. 

Mar oom die dirigenti bet i 
<>oeii sjou opgisit os die seem; 

, Di t is nuut, dit is oorspronklik, ek het dit geniet", 
was meer as een persoon se kommentaar op die Alabama 
Studenteorganisasie se opvoering ,Aggenee Bettie" 
deur Nesco du Toit Woensdagaand· 15 Augustus hier 
in die Totiussaal. 

e. On eer Li voetbolspan bet 
net so i sjou ossie dirigenti op
gisit want ons het gising en ge
skr u en ge maai l ommie annir 
aan ti poor om i jou op ti sit 
v.aL hilli ok gedoenit. AI bet ons 
Lweedi gikom het on ok i jou 

Dit is baie goed dat die reis
vader, Jan Boneschans, vooraf 'n 
verduideliking van die inhoud 
van die stuk gegee het. Daardeur 
is verseker dat die gehoor nie 
die tuk as 'n aaneenlopende ver
haal sien nie, maar elk bande-

1oer na JVoord
Zoeloeland 

Die afgelope Julie-vakansie het mnrr. J. Breedt en 
E. Baumbach van die Departement Bantoetale, 'n studie
toer na Noord-Zoeloeland onderneem. Gedurende die 
maand is waardevolle navorsing op taalgebied en ook na 
die leefwyse van die Bantoe gedoen. 

Op die vooraand van die nu- ook 'n pe ifieke area waarop 
we bedeling waarvolgen daar w lalapalms groei. 
aan die Zoeloe ook 'n gebied -
011 erheid gegee gaan '' ord, is 
dit opmerklik hoe min die Ban
toe van oord-Zoeloeland be ef 
11 alter verantwoordelikheid o 'n 
ont\' ikkeling leweegbring. 

Aanplantings 

Die Bantoekommis ari - op 
lnkwavuma wou die nood aaklik
heid daarvan om voorsorg vir 
onafhanklikheid te tref onder die 
aandag van die bevolking bring, 
deur hulle te laat begin met bos
aanplanting . Hulle antwoord 
egter hierop: .. Moenie ons met 
ulke goed pia nie; gee net ons 

pen ioene en laal on verder 
aileen!" 

In oord-Zoeloeland voer die 
Bantoe nog 'n tradisionele be· 
slaanswy e. Elke man be it 'n 
paar bee te en bokke en verder 

Hierdie palms se sap word 
getap en ''anneer dit drie tol 
virr dae oud is . in boLtels ver-
same!. Hierdic bier. wat 'n ge· 
"cldige hoe alkoholper entasie 
beval, '' ord gewoonlik op 'n spe
siale ver amelj lek verkoop. Di t 
i ·u haie ge'' ilde drank in bier· 
die landstreck. 

Landjie 

Elke man bet voorLs nog y 
eie landjie 1 aar y vrou n biet· 
jie mielie , kafferkoring en pa
tat plant. Die primitiewe land
boumetodes kan egter nie in hul
le behoefte voorsien nie. Daar 
kan leg gehoop word dat hier· 
die men e betyd al wakker· 
krik uit 'n primitiewe slaap, 

sodat hulle verantwoordelik-
heidsbe ef kry. 

ling as ·n aparle s imbo liese ge
dagle. 

Party bandelinge, hv. die 
droom toneel. het egter te lank 
geduur en het di gehoor ver
veeld geraak. Die eerste bedry f 
het baie teleurgestel. Die oor
saak hiervan moet by die ,ge
maakte" toneel pel gesoek word. 
J an Bonescban en Marn u 
Roodtman kan egter ui tge onder 
word a die twee speler wa t 
bulle rolle baie oortuigend en 
naLuurlik rre p el het. 

Die decor en beligtina wa 
skitterend. Die op et van die de
cor in die begin va n die tweede 
bedryf was uitstekend en juis 
daa~·om het dit o 'n skerp kon
tras aevorm m t die kaal ver
hoog in die eer Le bed ryf. 

Die koor verdien pe iale 
vermelding. Deurentyd het h ulle 
daar in ge laa.,. om die pei l van 
die op oering hoog te ho u. Di t 
. e baie vir die bekwame dirigent
skap en afri gting van B n Bier
man. 

Die wawieldans aan d ie ein
de van die opvoering was waar· 
l ik die hoogtepunt van die aand. 
Dit wa oor pronklik en het aan 
a! die Loerlede die geleen theid ge· 
bied om op die verhoog te ver· 
kyn. 

Die Alabama het begi n met 
'n oor pronklike en heeltemal 
nuwe en moderne rigting op die 
vermaaklikheid gebied . D1t verg 
.. harde werk" en .,vas byt". Die 

labama ht egter nog altyd be· 
wys dat hulle enige moeilikheid 
die hoof kan h ied en ook no u is 
ons verseker van die fei t dat 
hulle steeds grater suk es op die 
gebied al behaal. 

\'erlttwings' ltyse en ander 
sports 

Na die geweldige sneeustorm wat die Potchef
stroomse Alpe bel ewe het (dis seker nou baie koud op 
die Drakensberge - ons kry mos altyd koud as hulle 
sneeu het!) is die oond nog te koud om warm te wees. 

Daar is egter ander hittetjie 
wat noo it koud gehlaas sal word 
nie- elf nie eer op die koud
Le winteraand op een van Oom 

Bossie e beton-y ka te nie! 

Diamanthandel 
D ie diama ntbed ryf bet 'n ge

weldige hoogtepunt beleef soos 
d ie P ttkke die afgelope tyd klip 
ingestool het. K k net na al die 
ve rlowi ng : 
Jo hn Ranwell en Thea Venter. 
Piet va n der Schy ff en Magriet 

Roelofse. 
mi ler Marais en Charlotte el. 

h itz de Vos en on ja Kievit. 
Ghibeau Gerber en Ralda c1 

Jager. 
Tiens Li ndeq ue en S usara Bre· 

denkamp. 
Ludwig Roder en Ceci lia 

Oelofse. 
James Thorn en ara Ha ttingh. 

ou ja. en as 'n mens so 
heeldag taan en toom afblaas, 
1 die lawaai om 0 ZE OOM 
o groat da t 'n men ook nie ai

le boor nie. On hoofredakteur 
is -n man wa t toe a! die tyd meer 
as vier maande gelede (dis van· 
dag glo net mooi vyf) lot die 
we tti ge diama nthandel toegetree 
het. an I drll van der Walt on 
geluk wense, aa n Blanje Com· 
brink on simpatie! 

Kyse 
Die len tebloei els het h ulle 

in vloed laaL geld en die volgen
de kyse tevoorskyn gebring: 
Betti e Ras en Gregoire ucamp. 
He-ter Booy en en P ieter 

Ensli n. 
Annette Smuts en Kobie van 

der Walt. 
Martie orster en Pieter van der 

Walt. 
Magti ld Roelof e en Pieter 

Mulder. 
Johanna du Toit en Chri van 

H.y sen. 
Rickie Smi th en Pieter Vor ter. 
Em ie Pretor iu en Jakkal 

Reinecke. 
E n dan is Katrienakie van· 

nirwalt en Carpio Brand ook ge
kys, maar on d ink di 'n ver
ki esi ngset. Hy bet glo nog 'n 
meisie op goy a ook! 

V erjaarsdag 
Dan 11a die l7e ugu tus 'n 

groot dag vir Mariana Viljoen 
en Ca sie Venter. Hu lle het die 
eer le verjaardag van hu lle kys 
gevier. (Hoekom het Cassie e 
tafelmaa ts ni sjampanje gekry 
nie? - Red . ) Mag daar nog 
baie wees! ( Verjaardae, me 
ky e nie!) 

'n Verk ie ing net soos 'n 
turksvy -
hy's baie lekker, maar 
diegene sander verstand 
it altyd met dorings in die 

hand! 
0 ZE OOM LOKOMOTIEF. 
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PUI(KE MAAK 
AMOKCOP ·PARYS 
Op 'n rugbydag te Parys, verlede Maandag, het die 

twintigtal Puk-spelers, onder wie net vyf eerstespan· 
spelers, amok gemaak deur drie trofee te verower. Die 
twintig spelers het drie wedstryde gespeel en al drie 
onderskeidelik 20-5, 6-5 en 16-11 gewen. 

Die Pukke het sjampanje- byge taan deur Lionel Phi ll ips en 
rugby ge peel oos ' n tudente- Jan Kruger. 
. pan aileen diL kan doen . Die As die Puk!Ue net 'n goeie 
Puk-manne het be li vir die dag skopper gehad het, ou die Lei
se opwimlenste rugby gesorg, ling baie boer gewee het aan
hardlooprugby was aan die orde gesien n t drie driee van die der-
van die dag en dit i grootlik Lien vervyf i . Die driee is aan-
te danke aan die aanvoering van gPteken deur Piet Steinberg (3), 
Piel ' teinberg. Daar \~as 'n baie Johan van der Schyff (2), Koo 
goeic samespel tus en voor- en Hattingh (2), Jan Ackerman 
agterspelers, vrral Piet Stein- 2), Lionel Phillip ( 1), mous 
berg en Koos Hattingh was oral van der Westhuizen (1), Piel 
by om aan tc luit by diP agtrr- Vorster (1). 
lyn. Die goeie gees van die Pukke 

Die held van die pukke was wat op die veld owel a op di 
ongetwyfeld Johan van der pa,,i]joen geopenbaar i, was 

chyff, wal male onder tal oo. grootlik vir die Puk se sukse 
blits deur gaping gesei l het en vPrantwoordelik en daar i be-
vir 'n hele paar van die driee lis ·n rekord gcstel wat in die 
verantwoordelik \\as. H y i goed toekom oortrcf al moet , or d. 

GIM~llSTIEfli(LUB PRESTEER 
GOED 

Die gimnastiekklub het gedurende die afgelope 
jaar tot een van die aktiefste en kragtigste sportklubs 
van die Universiteit ontwikkel. 

ll ierdie jung kluh het eers 
van die begin van hierdie orga
nisasiejaar omler paLronaat van 
die "tudenteraad gekom; 1962 
\\a du ' n proefjaar. Gedurende 
bierdie jaar het bierdie klub tot 
krag gegroei. 

Vir die eerste keer in die 
geskiedeni van die Puk het die 
CimnasLiekklub 'n toer onder
neem gedurende Junie- Julie en 
wei deur oordoos-Tran vaal, 
die Vry taat en a taL Die pro
gram wat aangebied is het groat 
hyval gevind en hct getuig van 
'n haie ho .. tandaard. Die ad
vertensiewaarde en opvoedkun
dige \\aan.le van hierdie toer kan 
ni oorskat word ni e. Dit het vir 
die Puk tot groot cer ge trek en 
die toer bet ook dam·in geslaag 
om h ierd ie moui sportsoort. nl. 
g imnastiek, aan die publiek be
keno L tel en hu lle te motiveer 
tot elfh oefening daarvan. Hoe
wei di doel van bierdie toer nie 
soseer was die insameli ng van 
fondse nie, het dit Log ' n be
raamde nellowins van R300 op

gelewer. 

Die man . pan. onder vurige 
aanvoering van mnr. W. J. Put
ter, het die ligakampioenskappe 
vir 1962 gebuil. Gedurende Sep
tember word die oord-Tran -
vaa l Cimnastiekkampioen kappe 
h ier in Potchefstroom rrehou. Met 
rrimna te soos Gouws Oherhol
zer, ico Roo , Jorrie Jordaan, 
Piet Goossens, TjaarL van der 
Walt (Casenova) en Tjaart 
Steyn en damesgimna le oo 
Gerda Bester, Winy Bekker, Ne
line Smith en H ester va n der 
Walt, behoort di t goed te gaan. 

D ie aktiwiteite van die gim
nastiekklub strek ook wyer a 
net die hogenoemde. Gimnastiek
vertonings by skoufee te is baie 
gewild, so dat daar nie minder 
as 10 sulke vertonings ged urende 
die afgelope jaar gelewer is nie. 

Hierdie kl ub het te sterk ge-

word vir y baba laLu en ek ver
trou dat dit hiermee finaal aan 
die tudentcraad getoon het dat 
dit as volwaardige lirrgaam van 
die Sentrale portbe tuu r inge
rekcn behoort te word . 

Manus neem 
aiskeid 

Rugbykenners verklaar 
dat Herman Venter, 'n be
kende figuur op die Puk, 

' die beste lynstaanvoorspe
ler is wat vandag in aksie 
gesien word. 

Dit i met groat pyt dat die 
Puk e rugbyklub vanjaar van 
hierdie groat peler moet afskeid 
neem. 

H erman was op Benoni op 
skoal waar h y vir sy kool se 
cer Le pan gespeel het. In 1956 
,;kryf hy aan die P.U. vir C.H.O. 
in. Tn h i rdie jaar en in 1957 
bet hy vir We -Tran vaal 0 / 19 
rugby ge peel. 

Vanjaar draf hy vir die laa -
te seisoen vir die Puk uit nadat 
hy vyf jaar lank vir die eer te
pan lot gedruk hrt. 

Ongelukkig 

By ver keie geleenthede het 
Herman al vir Wes-Transvaal B 
g speel en hy wa legs onge
lukkig om nog nie vir We -
Transvaa l of 'n gekombineerde 
univer iteitespan op die veld te 
draf nie. Onthou moet word dat 
Wes-Tran vaal oor sulke lotte 
soos J ohan Claassen en At van 
Wyk beskik. 

Rugby i die enigste sport
soort waaraan Herman deelneem 
en sy ywer en toewyding i be
kroon met die erekleurbaadjie 
van die Puk. 

Hy is vanjaar besig met B.A. 
Honns. in Ge kiedeni terwyl hy 
op Carletonville skoolhou . 

DIE WAPAD 

Puk klop 
Goldiields 

maklik 
Die Puk e eer te rug by pan 

het verlede aterdag onder vee] 
moe ite daat·in ge laag om vir 
Goldfi eld t klop met agt punle 
lc noor drie. 

Albei spanne wa ver wak 
deurdat van hulle pelers ~ es
Tvl. ge peel het. Goldfields wa 
allerw ee as die gun telinge be
kou , maar hu lle voorspeler en 

gevaa rl ike agterlyn kon nie di e 
ma opkom nie en i ' oorskadu 
d eur die Puk-manne. 

Die wedstryd was haie aan· 
·koulik en diL was vera] die Puk
ke wat vir ' n paar mooi b we
ging verant\\ oordelik wa , en 
wat vir die grootsle rredeelte van 
die wed tryd gebiedsvoordeel ge
ni ct het. I n die lynslane was 
Herman enter duidelik baa , 
te rwyl Bulletjie de Beer vir 'n 
paar a skoppc ge org hel. 

l n die agterlyn het Kobie 
van der WalL en Smou van der 
\ esLhuizen goed verloon. 

Kobie van der Walt heL die 
Puk e enig Le drie op eie houL
jie gedruk en Pieter de Villier 
het vervyf, terwyl Piet van der 

chyff met 'n mooi skepdoel ge
laag het. Gold field e punte 

het gekom an ' n lra fdoel. 

Maandag 10 September 1962 

B.Comm. Fakulteil 
vs. eersfes 

Op Woensdagmiddag 26 September vind die lank
beloofde rugbywedstryd tussen die B.Comm.-fakulteit 
en die Puk se eerstespan plaas. 

D i e B.Comm.-keurkomitee I 
bet verlede week bulle finale 
pan aangekondig en te oordeel 

aan die peler wat bulle ge!Ue 
bet. lyk dit of bulle die eer te
span geensin onder kat nie. 

Di e span i soos vo lg : Rassie 
van der We thuizen (W.-Tvll-B); 
Trc or van 1 iekerk W.-Tvl.), 
Jimmy Pohl (W.-Tvl.), Attie 
Coelzee, Johan Aucamp W.-Tvl. 
0 / 19); Thys vanZyl (N.-Tvl. en 
W.-Tvl.) , Ginger van A wegen; 
Jaap Badenhorst ( oordelike 
Univ. en .A. Univ.), Loui du 
ToiL, Jona Viljoen (W.-Tvl. 0/ 
19 ). Lou van \ yk, Avril Malan 
(W .P., Tv!. en Springbok), Jo
han choltz, Pi l Willcm e en 
Piet Bo man ( W.-Tvl.). 

Die kapl in van die pan i 
vril Malan en die onderkaptein 

Th) van Zyl. Mnr. Danie Vil
a! as panhestuurder op

tree Le rwyl 'pringh kkaptein 
Johan Claa en die fluiLjie sal 

bantee r. 

Gedug 
Op papier lyk hierdie span 

Avril Malan 
na ' n gedugte kombinasie en dit 
gaan heslis nie een van die eer
sLespan se maklikste wedstryde 
hierdie jaar wee nie. Die mee te 
van die B.Commers se spelers 
pog met ' n rugbygraad agter 

hu lle name. 

PUK \TERLOOR 
RUGBYBREil\l 

Die twee lroefkaarte in die 
B.Comm.- pan i Thy van Zyl 
en Avril Malan. P uk sal hierdie 
manne fyn moet dopho u anders 
gaa n daar groot probleme vir 
bulle opduik. 

Huistoe 
Maori Scholtz sal seker 

Woensdagaand huistoe skryf: 
.,Ma, raai aam met wie het ek 
vandag lot gedruk? !" 

Carel Grundlingh, een van die bril jantste losskakels 
wat die Puk in jare opgelewer het, neem aan die einde 
van hierdie jaar afskeid van die P.U. Rugbyklub. 

Carel, wat vanjaar mel 'n 
Honns. B. c.-studie bcsig is, aan
vaar ' n betrekking hier plaaslik 
en a l waarskynlik volgende jaa1 
vir Potchei troom-Dorp teen sy 
Alma Mater opdraf. 

Grundlingh het in 1959 a 
eersLejaar Ludenl aan die P.U. 
vir C.H.O. inge kryf. Reed in 
sy er tejaar het hy naam ge
maak op die rugbyveld en We · 
Tran vaal 0 1 19 verLeenwoordig. 

In y t \\eedejaar peel Carel 
ersLespan en trek die rooi-en· 

groen trui an Wes-Transvaal 
teen die einde van die sei oen 
oor y kop. Daarna heL hy y 
pro vi nsie ver keie kere verLeen· 

woordig. 

Onderkaptein 
In 1961 word Carel gekie 

as onderkapLein van y klub -
' n hesondere pre tasie vir 'n der
dejaar tudent. Vanjaar wa hy 
"eer op die rugbyklubbe tuur in 
bierdie hoedanigheid. 

Hoewel hy aan die begin van 
die ei oen sy been gebreek het. 
het Carel voor intervar iLy le
ruggekeer en sy briljante spel 
~an vroeer voorLge it asof daar 
gecn be ering wa nie. 

Die erekleure wat hy vir 
hierdie portsoort verwerf bet, 
i hewy van die hoe agting wat 
hy afgedwing heL in ons tudente
le\le. Mag hy nog ,groat" rugby 

peel! 

Die wed tryd behoort baie 
aan kou lik te wee . Mnr. Danie 
Vi ljoen. bestuurder van die B. 
Comm.-span verklaar dat hulle 
die tipie e Springhoktaktiek van 
.. eer voor sag maak en dan ag
ter laan" gaan toepa , en dat 
hulle ten aile tye die pel sal 
oophou . 

Ondersteuning 
Die wedstryd verdien die on

dersteuning van elke ru~by

geesdriftige op die Puk en die 
dames kan gerus kom kyk hoe 
lyk twee Springbokkaptei n . 

a die wed tryd al die 
Albert Sorgdragertrofee deur 
mev. (dr.) A. ] . E. Sorgdrager 
aan die wen pan oo rha ndig 
word. - (V.O.B.). 

LEE PLESIER! 
vz0040W• 




