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Die A.N.S.-tak van Stellenbosch en die studantekommando
van die O.B. bet verlede Vrydagaand die laaste byeenl{om~van hi Tdie jaar gehou, om verlaas sann:t te verkcer, en om afskCl? te n m
oor die vakansie wat volg op die aksamens wat op hand IS.
v
Die eerste deel van die byeenkoms ~let plaasgev~nd op Bl~auwklip,
die terrein wat in die afg'elope vakansie t,¥dens die landadtenskamp
in orde gebring is vir fee.sgeleen~hcde. Die samekoma het dan ook
gedien as inwyding van die terreIn..
.
Nadat almal uitgestap het no, die terrem
oor n afstand van
. myl -l'S daar aandete om die veldvuur verskaf, waarna almal
vter teruggekeer bot na Stollen
. bosch, waar d'ie verrI.'gt'ange om , n
;:: vuur in die Jan Marais-park :voortgesit. is. 'n. Gesollige tydjie,
1{ 'ster met gesamontlike sang IS daar deurgebring, maar tu son°dpge ~s ook verskeie sprekera aan die woord gestel wat vir die laast
eur 1
.
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aanb ekerswerk in Kaapstad
A rikaanse

I

Hoof-Kollldt. Yeats llamellS

GenI. Pretorins.
Hoof-Komdt. Yeats, wat namens
Genl Pretorius die woord gevoer
het
in besonder aanmoedig nde
tra~t daarop gewys dat die O.B. en
A.N.S.-studente op Stellenbvsch besender presteer. Die prestasies gaan
in twee ri tings:
In die e. r te plek het hy gewys
op die belan rike rol wat afgespeel
word op die ideologiese front, en
die aandeel van Dle Matie in hierdie verband. Te midc1e van vele
moeilikhede van aflerlei aard het
hierdie gedeelte van die werksaarnhede gevlot, wat van ~root waarde
is orndat die propag.ermg van ons
b~gins 15 vir vreemdes nodi
is,
maar ook omdat persone wat in di
bewegings betrokke is daardeur al
duideliker insi verkry in die doelwitte van ons strewe.
Ten tweede i die grootste pres,t.i van die tudente-li game te vmd
in die aksie wat daarby gekom het.
Gesonde en georganiseerde aksie is
nodig om volksbewu syn, nasion.ale
elfresp k, en inten iewer toewydmg
aan die volksid aal by individue te
kweek. Die O.B. en A.N.S. het g organiseerde aksie tot groot hoogtes

bet

gevoer.

'uik rbosSie
Melksalon

Prof. Wiid. - GCf'~drjf
die Tydgees.
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karnpe met die rna tige ~{plt, ~i .tiese stelsel wat ond nkt die Iutiltt it van sy poging steeds probeer
om die probleme wat dit self e k p
h t te belcamp. Ook h tons vyande
in on ei Afriknnergeledere.
Ons moet egtcr nie ontmoedi
word nie, want ult klein din e ken
vee! groei indien deer genoeg!Ulme
geesdrii en selidissipline is, en "! t
die kerngesondo 'geesdril en m gtlg
idealisme v n die A.N.S. to arne met
die ieit dat die 1'('('
v n ,die tyd
vierkunt agt.er on ssean, is di tokoms v 1 seker.
Vervolg op b! . 4, kol. ?
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Die Eerste Afrikaan e

Fli k"· In Ak·"
"Ie
sre ••

Eersk, V rydagaand, wanneer duisende Afrikaners oor die lengte en
breedte van die land noodgedwonge
in bioskoopsale sal plaasneem, wat
deur allerlei volksvreemde lemente
besit en eksploiteer word, sal di
Afrikaners van Kaapstad die geIeentheid gebied word om die openin sprogram van die eerste suiwer
Afrikaanse skouburgonderneming by
te woon.
Elke Stellenbosse student sal ong twyfeld met buitengewone belangstelling en instemming van hierdie
unieke gebeurtenis
kcnnis neem.
Immers daar is geen plek in die
hele Suid .. Afrika waar proporsioneel
me.er "gefliek" word as op Stellenbosch nie, Gooi 2157 jongmense in
'n klein dorpie 50 os Stellenbosch
bymekaar, en onmiddellik ontstaan
daar die behoefte aan een of ander
vorm van kollekti.ewe vermaak of
ontspanning. Sport en verenigingslewe van die universiteit voldoen
effens aan hierdie behoefte aan gesonde afieiding; maar verreweg die
groot te persentasie
Stel1enbosse
studente leer die "fiiekgewoonte"
aan na hulle aankoms op Stell enbosch, 8006 'n besoek aan die plaaslike bioskoop op '11 naweeksen
selfs op 'n weeksaand, onmiddellik
al bevestig.
Dit i
ladnie ons doel am hier
op die voor- en nadele van die
"fliekg.ewoonte" in te gaan nie. Ons
moet dit teenwoordig as 'n vasstaande feit aanvaar, en ons planne daarvolgens inrig. AI oplossing wat
ons natuurllk onder hierdie gegewe
omstandighede kan vind, is die wat
deur 'n aantal Afr ikaanse kultuurleiers in Kaapstad aangegryp is. Die
besonderhede van hul plan publiseer
ons in ons nuuskolomme. Hulle het
nl. 'n koiiperutiewe skouburg in die
lew geroep; Hulle h t dus nie die
onmoontlike aangedurf om deur 'n
eie kapitaalkragtige Afrikaanse sakeonderneming 'n stryd met African
Consolidated Theaters of Twentieth
Century Fox of United Artists, e.a.
grotendeels internasionale rna t kappye aan te durf nie. D' idee van
'n "opposisi -fliek" is van die begin
a f tot 'n mislukking gedoem, omdat
vir di toevoer van spe lprente ons
tans uit Iuitlik van V,S.A. en Engeland afhanklik is. En bogenoemd
rnaatskappye
besi t die monopolie
m.b.t. meeste van hierdie beskikbare
prente. Al marrier om hierdie monopolie vergoed die nek in t slaan
sou wees om die alleenreg op prente van goedgesinde filmmaatskappye
van b.v. die Vasteland te verkry.
Maar teenwoordig is soiets uit die
kwe sie.
Daar is aan die anderkant geen
enkele
steekhoud nde
beswaar
wat d ur eni een teen die welslae
en praktiese moontlikhede van 'n

koiiperetiewe

skouburgonderneming

ingebring kan word nie. Net soos
by enige kooperatiewe onderneming,
of di t nou 'n boere kooperasie of 'n
gewone winkelbesigheid of wat ook
aI is, is die saak gewonne mits daar
genoegsame ingeskrewe lede vir so
'n kooperatiewe onderneming is om
die bal aan die rol te sit, en dit aan
die gang te hou,
Dit is dan verder aileen die plig
van die bestuurder en die d,ir ksie
am die be te dlenste (an die betrokke lede van so '11 onderneming te
lewer.
Ons wi] dUB met 'n praktiese wenk
voor die dag kom. na aanleiding van
die .. eksperiment" wat in Kaapstad
van wal gestuur is. Dit is n1. dat

xxx.

Oorlog ell Klimaat.

"D~ W ~reld esobiedenis is 't
Wa~reldgericbt,
Ver elding. de wet der Historie;"
- T~n Kate.
DIE

EUROPESE

WINTER

Die Europese winter staan weer
voor die deur en aan die lang Russiese front word nog geveg. Dit is
opmerklik dat grootpraterige wensdenkers vandag meer beskeie is as
'n jaar gelede, Toe het 'n mens dikwels van Napoleon se Russiese veldtog gehoor en 'n soortgelyke ineenstorting is vir die Spilmagte voorspel.
Die winter het egter gekorn, die Russe het geweldige aanvalle gernaak, die
winter het gegaan en die Russiese
"suksesvolle" teenaanvalle het verdamp.

Deur Prof.
Die onverantwoordelike wen denkcry het in die verlede maar sleg
gevaar. Dit is dan ook baie verstandiger om i.p.v. wensdenkery Hewer
'n blik terug te werp op wat gedurende die afgelope Europese somer
werklik aan di ooriogsfronte plaasgevind het. As dit gedoen word dan
sal daar weI min nugter mense wees
wat nie sal toegee nie dat die inisiatief, die aanval en ook die suksesse
weereens
aan die kant van die
Spilmoondhede
was. Dit was tog
immers Rusland wat gedurende die
afgelope Europese somer weereens
geweldige en uiters belangrike gebiede aan die Spilmoondhede verloor
het en dit was Rommel wat tot gevaarlik naby Alexandrie voorgedring
het. Dit sal vandag dan ook verstandiger wees om bekommerd te voel
oor die lot van die geteisterde Russiese yolk gedurende die kom nde
wintermaande as am te juig oor die
toekornstige ineenstorting van die
vyand.
DIE TYD AS FAKTOR
Tog is daar nog mense wat uit
die geskiedenis van die huidige corlog niks geleer het nie en wat vanda
nog beweer dat die' tyd 'n bondgenoot van die Geallieerdes is. Die
oorlogspotensiaal van die Brits-Arnerikaanse bondgenoot sou so geweldig wees, 0 word beweer, dat die;
Spilmoondhede se ineenstorting vers kerd is sodra die Geallieerde 001'logspotensiaal eenmaal deeglik gernodaar onmiddellik ondersoek ingestel
moet word na die moontlikheid van
'n soortgelyke .Jeooperatlewe skouburg" op Stellenbosch. Ons het reeds
daarop gewys dat daar 'n baie
groot getal studente (en dosente) is
wat gereeld die "fliek" besoek. Al
hierdie persone sal seer seker nie
terugdeins indien hull die kans het
om lid en miskien ook aandeelhouer
in hulle eie rasegte Afrikaanse skouburgonderneming te word nie. Met
'n bekwame bestuurder aan die spits,
is daar alle rede dat so 'n onderneming baie goed sal vlot. ABe winste
bokant 'n ekere grens kan dan aan
'n studentefonds, soos b.v. die Langenhovensa 1, afg staan word.
Hier is dus 'n aangeleentheid wat
ons aandag se r sekerlik verdi en;
Kaapstad het 'n duidelike voorbeeld
gestel, en dit pas Stellenbosch om na
te gaan of hierdie onderneming nie
ook ter plaatse in die praktyk gebring kan word nie. Die behoefte aan
gesonde,
eg-Afrfkaanse
volksvermaak is iets wat op 'n volksuniveriteit nie aan 'n 2,000 en me r studente ontse mag word nie; en waar
die "fliek" v ndag as vermaaklikheidsbron toonaangewend is, laat dit
'n middel in ons eie hande w es om
positiewe en volksopvoedende kuItuulwerk te verrig.

biliseerd is. Dit is waar dat tyd
vroeer ,ook gedurende die oorlog van
1914-1918, 'n bondgenoot van die
ryk Angelsaksers was. Vandag egter is dit moontlik dat tyd 'n desserteur geword het en nie meer aan
die kant van die Spilmagte veg nie. Dit
sal tog dwaas wees om uit die oog
te verloor dat die Spil in die loop
van die huidige oorlog in besit van
geweldige magsbronne gekom het,
magsbronne wat vir die Gea1lieerdes
verlore gegaan het, en dat sy corlogspotensiaal in Europa sowel as
in die Verre Ooste onsaglik vergroot
is.

J. A. Wiid
Saam met hierdie magsbronne en
'n
gunstige
geografies-strategiese
posisie, beskik die Spil oor 'n hoogontwikkelde deskundige arbeid van
byna die hele Europa - om van
die arbeidspotensiaal van die Verre
Ooste nie eers te praat nie - en
die nywerheidsfasiliteite wat deur
hierdie arbeid gedien word. Daar
is, om slegs een voorbeeld te noem,
die hoogontwikkelde
skeepswerwe
met a1 hulle vakarbeiders wat vandag
tot die beskikking van die Spit staan.
Dit rnoet nie uit die oog verloor
word nie dat die Europese nasies byna a1mal seevarend is. Selfs die
kleinste onder bulle het v66r die oorlog oor aansienlike handelsvlote beskik. Dit kan dan ook aangeneem
word dat 'n groot deel van die deskundige arbeid van Europa vandag
in die diens van die Spil staan. DieseHde geld ook vir die ongeskoolde
arbeid, Dit sal dwaas wees om die
arbeidspotensiaal van Europa in diens
van die Spil te onderskat.
SABOTASIE

EN

REWOLUSIE

Om hierdle onaangename waarheid
minder onaangenaam te maak, vind
'n mens in die Geallieerde propaganda byna daagliks 'n beklerntoning
van sabotasie en cnluste in besette
lande. Dit is moeilik vir 'n buite.taander om hierdie gerugte van sabotasie te. kontroleer. Dit kan egter
aangene In word dat besettingsleere
VervoIg op bls. J, kol, 1.
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Ons Volksbeweging I

~
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.... vanwee sy nasionale en sosiale
wortels het die volksbeweging in elke
land 'n vorm in ooreenstemming met
geloof, die wereldbeeld, die Iewensverhouding, di karakter en die roeping van die b paalde yolk. Die nasionale tendens beklemtoon die eie·
aard van die volk soos beliggaarr'
in sy verlede, sy kultuur en beskawing en soos voortgeplant en gedra
in en deur sy besondere geestelik'"
psichies-biclogies erfmassa. Die 0siale tendens beklemtoon die geeStelik-stoflike
gemeen kaplikheld van
die volkslede onderling, vera! ten oPsigte van arbeid, produksie, versor ..
ging, deelname aan die stoflike en
geestelike besit van die volk, e.d.rtl·
Die volksbeweging as sodanig word
gefundeer in die vormende lew enS'
beskouing van die bepaalde yolk.
Die saamvloeiing van die organiCS'
nasionale en korpor tief-sosiale teOdense bly egter altyd die gemeell•
skaplike kenmerk van alle volksbe"
wegings.

-DR.

P. J. MEYE"R
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RUSSIESE MUSU~K
Die nuwe Russiese musiekskool het
'n skielike aanvan met Glinha (1803
'r"'57) geneem. Van die skool word
alIeen vier komponiste behnndel:
AJ,ex nd r Borodin is in 1834 te
St. Petersburg gebore. Hy was die
o.negte seun van die prins van Imertia, en sy musiek toon onmiskenbare
tekens van sy Oosterse afkoms. Sy
moeder het hom 'n goeie opvoeding
ge ee. Later as mediese dokter en
professor in chemie het hy 'n groot
reputasie opgebou.
Op 28-j rige leeftyd kom hy as
onopgeleide amateur, in
m-aking
met Balakiref (1837 -1910).
die
stigter van die Groep van vyf. By
studeer en kornponeef ywerig, maar
kla dat weens sy professionele pligte
hy alleen as hy onwel i aandag a n
musiek k n wy. In 1887 het hy,
geklee in n sionale kleredra , skielik
dood neergeval op 'n partytjie,
Sy 21 werke, eg Russies en b le
melodicu, sluit in 2 imfoniee, 2
snaarkwartett,
s ngstukke en die
opera "Pdns Igor" (voltooi d ur
Gla ounov en Rim ky-Kors hof).
Mod'eate Mouuor
11ey is in 1834
te Kerevo
ebore. Van jon s at'
openbaar hy musikale talent, m r
sluit by die leer an. Op 22 [a r
ontmoet hy Dargomysky en word
lid van die Nuwe Russiese Skool.
Hy tree nou uit die leer om hom a, n
nusiek te wy. Hy veer egter 'n
ewenslange stryd teen armoede. Vir
n tyd het hy met Rimsky-Korsakof
;aamgewoon. Moussorgsky wa baie
)rikkelbaar, slordig, het geddnk en
'erdowingsmiddels geneem en is in
l881 in 'n hospitaal in St. Petersburg
rorled .

Moussor ky w s 'n uiter to re lls
en is baie deur volk musiek beinvloed. Sy lied ere i w r men tik
dokum nte wat die i lkunde v n di
Russi se yolk wcerspi el - hul i
sardonies, humori ·tie of teer, n i
altyd treffend. Die intens dram tiese
opera. "Boris Godounov," is sy be·
ken de werk.
Nie1101 a Rimaky.Kor8 kov is in
1844 te Tikhvin ebore en i vr n
jon s af deur yolk mu iek beinvloed.
Later word hy m tree en bly y
hele lewe in die diens van die vloot.
In 1871 word hy die po. v n prof ssor van kompo isle te St. Peter 'burg
aan ebied - hy voel hom onw rdig d arvoor, rna r neern dit to
an,
en tudeer inten ief om hom ten
volle te hekw am. O.a. het hy Str vinsky, Aren ky en nd re onderri .
Rim 1 y-Kor kov is vel al bek nd
vir y brilliante orkestr ie - hy
behand 1 elk
instrument met di
r pek w t 'n soli toekom. By het
o.a. 15 opera, 3 aimfoniee, k m r
en kl viermusiek, koor- en s ng rtuk
ke, asook handboeke oor H rmonie
en orkestrasie eskryf.
Sac m met bogenoemde tw e kornponiste, Bal nkiref, en Cui (1835 1918) het Rin ky-Kor
kov ook an
die Groep v n Vyf (di nuw Russie e Skool) behoort.
Teh ikovaky

(1840-1905)
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behandel (hy het ru aan die roep
van Vyf behoort nie).
Die program
FI ura," ("Di N ut -Kr k r Suit"
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Co d'Or' (Rim ..
sky-Korsakov) : "Di Koor v n di
Jong d m a" en "Oi
Dood v n
Bor is" uit .,Boria Godounov:" en 'n
toongedi , ,,'n N g op 'n v rl t
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DIE OOnLO(;
Vervolg van bls, 2, kol, 4.
iooit in 'n besctte land populer kan
vees nie en dat sabotasie onder der:elike omstandighede 'n natuurlike
erskynsel is. Of sabotasie en onuste op so 'n groot skaal plaasvind
005
die propaganda dit voorstel, is
e betwyfel. nit is moontlik weer
1 prod uk van wensdenkery. Dit sal
ter verstandig wees om met die
loontlikheid rekening te hou dat die
rbeidskra te in be ette lande wel in
Hens van di Spil staan, al is dit ook
naar net ter wille van die daaglikse
)rood. Gepraat van .Jrrocd," sal dit
)ok verstandig wees om die feit cie
lit die cog t v rloor nic dat die
>elangrikstc koring- en rysv Ide van
~uropa en die Verre Ooste v nrla
mder die beheer van die Spil .taan
in
dat
geweldi e
men ema sa •
lanksy ook gedeeltelik die Gealli .
ier des
e hlokkade, vir hulle "claag.
ikse brood" afh nklik is van die
;pil. Dan is opstand en rewolusie
iok om ver. kill nele ander redes,
'andag nie so mz klik soo vroeer

ie.
DIE KOMENDE WINTER
Dit is moonthk dat die oorlogvoe ..
ng'in Rusland na die wanrskynlike
esetting van Stalin rad sy winteraap tegemoet gaan. Dit is ni b ie
aarskynlik dat die Russe hierdie
r, soos edurende di 1 a te winr, ernsti e steurnis sal veroors It
ie. As die oorl0 voering in EuroVOOI' sy wintersl ap sta n, dan
eteken dit egter nie dat die duikOotoorlog en lugaanvall tot 'n st~l"
:.and korn nie. Dit is selfs moonthlt
at die oorlog in l~uropa uitgebrei
'ord waar die Idintaat vrienc1eliker
't
SOOS b.v. in Klejn AsH:.
RERLEWING ~AN
FRON .E?

ANDER

. 'rerwyl die wintefslaap in Europa
~ntre , is dit. baie w arskynlil d t die
arlogsvoering in nder werelddele
~o\ Weer
1 losbar .. In die VC.:re
Oat i die tyd va dIe swaar reen

byna verby en in Noora-Aftik neem
die versengende hitte f. Grott'r bedrywighede kan ersdaags in hterdie
werelddele verwag word. In werk
likheid skyn dit of die stryd in die
Verre Ooste reed losgehrand het.
By eli "Salomo" het die linker vleu I
van die J panners geslaan n word
daar aanspraak op 'n groot oorwinning gemaak. In die jong te bed t
word daar ook melding gem, ak van.
japanse aanvalle op vli gvelde in Indie, Dit lyle dus moontlik dat ook
die Japanse r gtervleu I weer in heweging
al kom. Die 0 llieerde I
sal hul dut moet roer om die inisia
tief uit Japanse hande te ruk nd rs
kan dit wees dat Indie sowel as
Austram: g vaarvolle dae gaan beleef.
NOORD-AI' RIKA
In Egipte het die lang verw t
stryd we r opgevlam en hiei eli keer
is dit die Oeallieerd s w .t die inisia tief gene m het en aanval] nd op
tr . Dit i t vroe om 'n oordeel
001'
die veldto te wang, mt ar dit
i nou r ed duidelik d t ins hier
m t 'n .geweldi e kragm ling te doen
het. Die Geallieerde het tyd geno g
ehad om groot rna te in Egipte te
konscntreer, hull
h: nde was nie
eld rebind
soos ('lie v n die U 51.:
en Duits r nie n hulle het di nabygelee vrugbr r Nylv tIlei,
basi
tot hulle b kil~kin . Dit i dus warskynlik dat die G Hi rd , or hiel'die t dium grot t Illn te ,1 h:an
Icon entreer a
die SpUrn te m t
hulle 1 ng lnndverbindin
oor woe tyngebied. Met die 00 op die skanrste aan groot oorwinnin ,st. n d {I
vitO die Gea11ieerdes groat din e op
die speI. As hulle du c1 arin sal
,laag om die 40 myl tu sen die ee
en die QU8ttar.a~le gt v 11 orne t bern estel d n t" an 'n Genllieerd 00winnin voor die d ur en die Spit ..
troepe sal d n woar kynlik w sw • rt
moet teru wyit told ~ die Bondg note weer Ie nni malll met die He
beheer eode Lransportprobleem.
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Op On

BY DIE OPENINGSAAND VAN
DIE AFRIKAANSE SKOUBURG
KAAPSTAD, 30 OKT.
(Ook 31 Okt.)

Laubscher.
inligtingsver 1 klem g Ie op drie
besond rake
wat in di afgelope
j r e talte gevind het.

Welkomswoord
Sen. D. H. van
Zyl (Voors. van Direksie).
Openingsrede
Adv. H. A. Fagan

.E r ten. dat die A.N.S. y eie
koers en rigting held r gevind het,
•. Ons weet wat ons wil en hoe ons
witl"
In die tweede plek het on
nluitin
gevinc1 m t die studetttemassas van di Afrikanerdom oor
die hele land. ..Ons mnrsjeer seem

1. "Dit is die maand Oktober,"
If'lltrfp(I'
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Di i plrn •
Komdt, V r ter het g wy daarop d t dis iplin 'n ab olute v reist
vir doeltreff nde fungering i.
On moet eers inn rlike di sipline
kw k deu ons lfsugtig en
rlik
te h ndel. d arop en da ruit volg
di uiterllke dis ipllne wat ehooraamheid verei . Met die nodige di siplln
1 on v n kr
tot kr g
trewe.
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Di be tUU! van dt Wet nsk plike
V reni in vir 1943 i , vol:
PI sid nt: dr. S. J. Pr torius: vcoritter: lVnr. P. B. Z em n, M.Sc.;
Vise-voorsitter: mnr. G. F. Ste mann,
B.Sc.; Sekret ris: mnr. A. Kuyl r;
Ass. sekr.: mnr. A. S. Brink; Tes.:
mnr. de Wet Botha; Add. lid: mej.
Loots.

ATL TIEK
By die atleti ek-byeenkom
op
Coetzenbur
verJede Saterdag bet
P.S.O. die ou tradisie gehandhaaf
en sy mededingende spanne ver ag
tergelaat m t punte. Benalwe in die
Ian distan .ies waar De Wit v n
Dagbreek di be te atleet was, w
die grootst
m dedinging tu sen
Wilgenhof en P.S.O., maar laasgenoemde het g woonlik die eersteplekke gebuit. Veral in die kart dist nsie h t die twee Allen punt
ing s m 1 vir P.S.O. en J. Krige
(Wilgenhof) het in die Spiesgooinommer presteer met 'n gooi vt n
189 vt. 8 duim.
Dame tudent het onderlin meegeding. I... en v n die uitstaand
nommers wr s die 80 tr e h kkies vir
dames waar mej. Vi n Ni kerk haar
test. nder ver geklop het, Oak in
di hoog pring het sy 'n rekord g .
k p met 'n prong van 4 vt. n=¥4
dm.

TENNIS
A- p n het v rl
Saterdag
prest er d ur die' 51 te Lu afw e
te kJop m t 4 w d tryde teen 3.
Di

Muller het weer met y ou v rnuf
en vaardigheid voor die d g g tree
en Talbot in 'n skitterende wedstryd
met koon st lIe geklop. Die dubbel par het eer ietw t teleurgestel
rna r daar was ong twyfeld 'n verbetering in hut p 1 merkbr r. Vera1 Steyn en Lomb rd wat in die be'lis nde bot in van die dag haie
oordeelkundig opgetr e het behoort
tot 'n gedu te kombin sie te ontwikkel.
Die B Sp n w ver wak deur die
fwe igheid van Barn rd, St ytler
en Schutte en het die tryd te n
Oran ia gewonne gegee sander am
'n enkele individuel
w d tryd te
buit,
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