
Die Dekude.J{ongTes van die A.N.S. wat op Potcilefstroom van 
3 tot 7 Julie gehou is, was weerecns 'n nuwe mylpaal in die 10 mryke 
gcskiedenis van die A.N.S. Met die uitbouing van soslale Arbeidsge 
~agte binne die Vo1ksbcweg'ing' het die A.N.S. w ereens namens di 
Jeug van die volk leiding' gegee in die ontwikkeling van nasionale 
lewens beskouing. 
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Met Skrif'leslng en gebed h t ds. 
Co tz ee van Potchefstroom op Sa 
terdag, 3 Julie om 3.30, die A.N.S. 
Ie skongres g open waarna eli gees 
Irif t! c kongresgang 1'5 na st mme 
uu die verlede eluister het toe 
oudhoofbestuur lede en A.N,S. staat 
tnakers boodskappe aan eli k ng: S 

oor ebring het. 
Onder di sprekers was mnr. J, 

It, Coetzee (Oom H nnie), oud 
A.N.S. onderleier in 1941, mnr. Coet 
zee vat in 1933 onderlei r wa , prof. 
L . .T. du PIe sis ell prof. A. J. H. 
van d r Walt, tw e on A.N.S. vricl1- 
d .. )1' Boodskap van mnr. Jan Haak, 
die 0 nis rende b kretaris, w t rrie 
t nwoordig kon wees nie, is ook 
voor 1 es. 
Dr. P. J. M yer, 'n oud hoofbe 
tuur. lid en A.N .S. veteraan het ook 
!at r by die leon es aan esluit n 
n b s i lende boodsknp gelcwer. 
Die kon e het i 1 die teken van 

die rb id in die Volksb w ging e- 
taan 1'1 vyf t r Hende r ef'erate 001' 
\I r 1 mend asp 1 te van di arbeids 
f lagre is ~ 1 w r deur vyf van ens 
rn ~ protluktiewe denker. van die 
Volk.'b weging. Hulle is dr. S. P. 
v 11 d r Walt, dr. D. O. r'ranz~ 
nrot. G. crcnie, mnr, S. Pau s; n 
leur' ons Erepr 'dent, ell'. ]. r. J. 
Van R n burg. 
, Deut oak w er eli leic1ing te 11 In 
III eli ult houing van eli scsi 1 s 
p it van 'n eir Afnkaall",e lewen b - 
kouing It t die A.N.S. 
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Di A.N.S. het tien jaar gelcd op 
die terreiu van die studentelewe in 
Suid-Afrikn verskyu, ni is'n toe 
valligheid 11i , maar met 'n defini 
ti we t ak om te vervul in liens 
vall sy volk. 

Sy taak ou voortaan wees die 
am uoerin van all positiefd n 
k nk nde Afr ikan rstuc1ente binn 
een rna tige udent h w in wat 
y plek aan di voorpunt van die 
volksl we mo s inn em as di draer 
van die nugtere v lksgedagte. 
Dit kan die A.N.S. do en orndat 

hy op 'n suiw r Af. ikaan e grond- 
la gest an her, orndat hy die 1 ern 

van die Afrikaanscs udentejeug om 
sluit het en omdat .hy die pol slag 
van die Boere Vollrslewe is. 
Gedurende y wiegjar moes hy 

hom suiwer met eli kulturele < sp k 
van die volkslew be. ig hou en het 
hy 111 er oor die volkslew heen be 
we g sender om hom te fundeer in 
die volkslewe. 
G lukki het die bond die op- 

pervlakkig kultuurstadiurn ontgro i 
n m t die volksontwakin van 1938 
sy tweed positiewe fa binnege 
gaan waarin hy die nnsionnle aspck 
van sy 1 wen. beskouing ontwikkel 
het. • 

Op sy kongres in 1 39 het (lie 
A.N.S. d. n duidelik die epubli- 
keinse stre ve vall die [eug e tel. 

ee 18 di volgende jaar het die 
BOl c1 po itie vorrn gegee a n sy 
t a tkundig e beskouing toe hy die 
trewe v 11 di Bond va g 16 het in 
di 20 punte vr n sy bekende Vry 
heidsmanifes. 
Voortaan was elk j ar vir die 

A.N.S. 'n v I d re stap in die vorm 
ewin van r'n ei positiewe lew n - 

be kouiug so as hy trou ns ook w er 
In 1941 • doen het. leur die aan 
v rin vall di 1 ier kap- of aesa - 
h gin sel wat hy ook positief in sy 
01 e ni a ie nit leef het. 
Wat r di A.N.S. nou die b gin 

sels gestel het waarop sy taatkun 
dig. n lew nsbeskcuiug b rus moes 
hy hom wend na die volk wa die 
dra r van hierdi be insel is en 
kom hy dUB me di v rdere ont 
wikkeling deur die aanva ing en uit 
bouing Vc n die volksbewe ings .> 

tin te. Vie gedagte n1. 'Vall die 
or anles volk met In eie karakt r, 
e kiedenis n tradi i n met 'n 

ei roeping en lotsgemeenskap wat 
hom saambin 1. 
Die A. N.S. g10 dan d t } j rdi 

volk in bewe in gekom h t nn sy 
b temming,'n vrye Republi k Wt r 
hy hierdi geslelde be ins Is kt n 
uit) f. 
Met hierdi ont wikkelin Iuit die 

A.N.S. sy I! r te era fill a1 af w ar 
hy die gJ oot hegin Is v n y lewe .- 
be kouin e tel h t. 
M t di af lope tiend 

g'1 s het die Bond dan 'ri nuwe ra 
hinne e a. n wn r hy di. so.r;ial 
as{)()k van y lewen b skouin binne 
die Voll hewc ing uitg bou h t. 
Mel die ontwikkeling van die ar« 
/)ejel g da(~t het die A.N.S. die he 
insel al1vaar van .. PUg ert Reg tot ce- r, 

Al'b ·itl vIr elke Volksgcnoot." word. 
Aile volks enot<.: woru op sosial/!. Di A.N.S. glo d nook in die 
ebi d hi nne die vol b we iug leuse: .. A rbeM Adel" en aanvar r 

sa m c. no l' tal 'n al'beid gem en- dit y tank om by die j ug 'Il 
kap in eli n van die voH en aile uw be f v n hi I 1i leus te 

!l]iens in b 1 11 van die volk i kw el. 
TV ·iil.· Die La I van die A.N.S. vir di 

nuw~ j r is die llitbouing van die 
rheids edagte cn di in.ere-her- 
tellin van die arb id as die nig. 
te middel om 'n volk ie r.ed en te 
ver d 1. 

Alle korre pondensie aan: 
D. F. VAN DER MERWE, 

REDAKTEUR, 
Dagbr ek. 

D el III. 23 Julie 1943. No. 16. 

Die A.N.S. e a k 

n Ii; (;EDI SIPLIN:EERDI·~ 
A)-lUI ANEH))OM 

Na ,Die Matie" verneem sal die 
Afrlka~nsc propagandapr nt "Die Ge 
dissiplineerde Afrikan rdom" hinne 
kort op Stell nbosch in die CJ.V. 
saal vertoon word. Dit besta n ult 
'n a ntal kort film opn mes cor ver- 
killenc1e aspekte van die Afrikaallse 
volkslewe en g skied nis. O.a. word 
die vrylating van die Bo redogter 
Elsa Nel uit die gevangenis 11 dat sy 
ge vel r het om teen haar mede-Afri 
kaners getuieni af te IS in die hof, 
ook vertoon. 'n Voorstelling van die 
Amajuba-g veg en 'n opnarne van die 
Amajubafee, meer as 'n honderd 
jaar later, sal s ker baie aantreklik 
wee . 

HOll "Die Matie" m ar volgende 
week dop vir verdere kennis ewin 
i.v. daarmee. 

P.U.K. in Matieland. 
(Vervolg van bls, 1 koI. 4.) 

TOG SPYT DIT ONS. 

Nt, in M tieland bed wOI'd, het 
mej. H ttie Lubbe llaar onl ng vel'. 
100f an 'n TransvaJe, ne mnl'. 
Hans I f r. uDi Matie" wit rna r 
net s": "Nouja, van h rt g lukl" 

1 y j g10 'n v eesde lccrel op 
die voetbalv 1d. 

n b skerm 

Nou dat die vakansie verhy is, 
kan die Man hokkieklub weer sy 
aktiwi tcite ill alle erns hervat. Vir 
di res van die seisoen is daar no 
9 wedstryde in vooruitsig waarv n 
3 op Stellenbosch sal plaa vind. 
Tot dusver staan die Stellen 

bo che A-spiln nog a die enigst 
onoorwonne pan op die puntelys, 
hoewcl teen Gekombineerc1es gelyk- 
op gespeel is. . 
Ons voorlyn het die vernuf om by 

enige verdediging deur te dring. 
Op die vleuels Loots en Labus 

chagne kan gerek 11 word om die 
bal in die aanvolsgebied te besorg 
waar Loubser, Strassh irn en Weide 
mann al meni doelwagter laat 
klein voel het. Loubser wa wens 
, 1 kni beserin vir etlike weke no 
nie al kan speel nie, is 'n gevoelige 
verlies vir die span, hoewel y 
plaasvervanger homseIf ook sal laat 
geld. 
Baie van die span se sukses is te 

danke aan die bewee .Hke skakel 
du Toit, Murray en Kirsten, wat hul 
gewig ingooi beide by di aanval 
en verdediging. 
'n Betel' kombinasi 01 die ver 

dediging as Wium en Uys i. noulik 
te vind, Dit is nou reeds die twee 
de agtere nvolgende seisoen dat 
hulle saam as heelagters vir die 
Stellenbosche Iste span di 118 doen. I 
Hoewel U ys ween '11 beenbeserin 
'n geruirne tyd nie kon spe 1 nle, 
her hy nog geensins van sy ou 
vorm 'verloor nie, 
Li Iaa te vesting is vciIi in die 

hande v n Opperman, v ral ook as 
gevol . van y sanies pel met sy heel 
agter •. 
ljierdie Matiespan het du go it: 

vooruitsi te om sy seg tog tot aan 
die einde van die eisoen voort re 
it. 

I)AGBJfE.J MAAK 
rEP DEHIN(; 

Die dagbrekers was waar ItynHk 
verras to hulle na die vakansie moe 
verneern dat mnr, Forreaux, die 01' 
sigter. nie meer an die hoof is nie 
Mev. V rsf ld en mnr, Bonthuys i 
nou p rsoonlik aan die 1'0 r van sake. 
Dagbreek heet hul huismoec1er bale 

welkom en hoop sy sal gelukkig weeS 
ond r di Boereseuns. 

n MI>.ETISU. 

(Tit. Jag edstryd We:. vs. 
00 ' .. Kuu})land 

Op 31 Julie vind die finale hotsin 
tu, sen Wes-Kaapland en 00 -Kaap· 
land op Coetzenbur plaas. In ver 
band hiermee is 'n raai kompeti ie 
uitgeskryf, waarnan nige volk ge 
noot k n deeln m. )rie pryse word 
uit eloof, t.w. 7/6 ( erste), 5/- twee~ 
de) n 3/- (del'de). Deeln mers moet 
die final tellin n die amestelJin 
dn ryan r i, Elk en kan, teen 6d. 
per raai, oveel keel' r i wat by 
v rkies. Die balans van die ontv n .. 
ste a 11 na die Noodhulpfonds vir 
die afhanklik van cintet necrde 
Afrikaner. 
Raai kan af egee word of by Sui· 

kerbo sic van f e.k. Maandag Of by 
die O.B.·B saar on die Bankets a1 oP 
31 Julie. 
Die komp i ie luit om 2·uur n.m. 

op 31 Juli ': n di uita1 word die- 
el de aand om 9·uur in die B nket- 
s al ng kondi • 
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SOOl'S gf~w()()nlik al die 
l\lusi ) vcreniging Sondug· 
'land om 8.15 11.111. in die 
I 0)1 ervatozium aal 'u )lutf~· 
lll'o"'J'am re.~1. 

os "l~WAnnAND'VAGnA(; 

:i J Julie in flif Hankel ua] 

Na "Die Mntie" verne em sat Oss - 
:-vabrnndwagdag, wat reeds 'n O.B. 
In t lling geword het vanjaar ook 
Weer deur die plaaslike O.B. Rom 
mando's gevier word. 
Dit sal die vorm aanneem van 'n 
foot f'eestelikheid wat die hele dag 

sal aanhou. 
Die og endverrigtin sal die vorm 

vd.ean 'n basaar aanneem wat om 9.30 
ttl' mev, genIe. dr, J. S. du Toit 

geopen word. 
. 'n Paar van die besondere aantrek i1ke taf'els wat aan Afrikaners die se 
. eentheid sal bied om die hand diep 
In die sak tc steek, is o.a. die vleis-, 
groente-, gebak-, Iekk rs-, waterIe 
k~oenstukke-, blomme-, handwerk-, 
Inder_ en speelgoedtafeis. 
'n Kafee sal dwarsdeur die dag 

verversinge verskaf, en 'n puik orkes 
sal ook aanwesig wees om verder 'n 
e ellige stemming te sleep. 
Die middag sal daar dan nog ver 

d r geleentheid wees om 'n lekker 
etc te nuttig. 
. Om fi-uur word aandete verskaf 
11\ die vorm van gebraaide boercwors, 
groodjies, koffie, ns. 
Die aantreklike nommer op die 

pro ram vir ons wat van pr et hou, 
1 di kerrnis wat om 7.30 begin wan h ~r die Studentekommando's geleent- 
tId sal kry met hul buitengewoon 

v rmaaklike ver keidenheid pro ram 
van hofsit tings, volksang en -spele, 

, Vir die oues van dae sal daar glo 
n kaggelvuur wees waarom hul 'n 
PYPi kan rook en spek kan kiet; 
Omdat 8 Augustus 01' 'n Sondag 

Val vind die plaaslike D.B. Komman 
do's dit noodsaaklik om die fees op 
31 JUlie te hou. 
Alle Afrikaners en volksgenote 

\IIord deur di plaaslike O.B.-organi 
asi uitgenooi om tc kom meedoen 
a 11 die f estelikheid. 
Welkom all Afrikaners ll 

Mnr. n mev. J. M. Hattingh. albei 
OUd~Maties wat 'n tydlank in ons 
tnidde vet keer het, vertrek vroeg a 11- 
taande wecl weer Wes-Transvaal 

~Q • Aangename cis en hou die regte 
oers v rder! 

III II: III 

Twe . alombekende oud-Matles is 
~~ in die afgelope vakansie vedoof: 
eJ. Jeanett Hofmeyr, 'n oud A.N.S. 

}; er, en die kranige voetbalspeler, 
lappie Lochner. V els eluk. 

). S ksie 2. Dagbreek, h t 'n sender- 
in pre tas ie behaal om n1. alm 1 
~ekaar ale te loop op Parksta iel 
b' r was natuurlik: Chappies Lorn 
S aard •. Dawie Beyer, Johan Eyssen, 
d' p. Botha, A. J. du Plessis. Oden- 
a I Roux, ens. 

'j( * II: 

M Welkom terug, alle Matiesll "Die 
atie" hoop dat julle an ena m tui 

t ekuier het en Jewen kragti die blok 
~tl te emoet ien I! I 

I "Die Matte" heet alle Matievrien 
de welkom na die vakansie. On 
hoop daar sal goeie gees van same 
Werking heers nie n t onder "Di 
Matie" ondersteuners nie rna r trou 
ens tu. sen alle lede v. n di tuden 
teunie. Die Matie wens alma! uit 
te nooi om hom nie net ke week 
te 1 es nie maar om van hom as 
medium gebruik te rna k wa I'd ur 
mede Afrikaner tudente aan ons 
Universireit mekaar se staudpunt 
sal leer ken. Die Mati nooi ook 
sy les r. aan ander Univer iteite 
Hit om nuusbydraes te 1 w rod. t 
hy ook 'n v rt nwoordigenr tu 
clentekoerant vir alle Afri an r tu 
dente al we s. 

Nuwe T ak lei r Neem 
Oor 

Op die afsluitingsver £ d ring 
van die eerste s mester is mnr, 
S. P. Botha aangewys as nuwe 
Taksleier in die plek van mnr . 
S. J. Joubert wat bedank het. 
"Die Marie" vertrou dat die 
plaaslikc A.N.S.-tak onder sy lei 
ding nog st eds van krag tot 
krag sal gaan. 

Mnr, W. A. Joub rt, on. voorrna 
lige A.N.S.-taksleier en Suidelike 
Wyksleier van die A.N.S. en belt nde 
Matie, is weer op Stell nbo ch terug 
om sy LL.B. te voltooi. "Die Matie" 
heet hom hartlik welkom tel ug op 
Stellenbosch en in ons A.N.S.-gele 
d reo 

* * '" Dit was met leedwese dat "Die 
Matie" moet vern em dat en van 
die A.N.S.-stn. tmakers en 1 i rs van 
ons Front, mnrt W.R. Loubser, ons 
binnekort • al verlaat om 'n betrek 
king in die O.B.-organisasi aan die 
Rand te aanvaar. Aan hom e "Die 
Matie" baie dankie vir u opofferendc 
dienste a 11 on A.N.S.-front en die 
leiding wat u g ge h t, en on wen 
u toe alle sukses in U TI\lWe werk 
kr ing. * :t- • 
Weer eens i mnr, Piei Zeeman, oud 

Stellenbosser en non lektor a n Uni 
versit it Pretoria, in Matieland op 
gemerk. Ons hoop hy holt 'n lekker 
vakansie in die Elk stad. * : III 

Na verneem word het mnr. S. P. 
van Wyk, Stellenbo se kranige vuis 
ve t f. '11 bet ekl ing a ond rwyser 
in Port Elizabeth aanvaar, "Die Ma· 
tie" hoop hy sal daar n t . o'n root 
aanwins in hoksk in wee a wat 
hy op Stellenbosch 
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Voetbal 
vnm 

D eur die Sportredaktcur. 

Gedurende die af'gelope vakai sie 
h t die Mati 'n geslaagde toer deur 
die Suidwest like distrikte onder 
ne m. Almal praat m t groat 10f 
van di . UkF S w t daar nee gepaard 
ge an h t, n die nuusbl aie ver~l 
het die geh lte van voetbal wat die 
to r pan deurgaans gel wer het, 
hoo aan eprys. Oop en aan koulik 
ru by j. clew r, en di mense praat 
met vaarderina 00" die aIg men 
ees wat daar onder die toerspanlede 

g heel'S het. . 
Die . pelers self kan ook me genoeg 
raat van die gasvryheid wat hulle 
or Is op die toer te beurt g v I het 
ni. Dit bewy tewens hoe goedge 
sino men evan nder oord ons r aa 
neg is, en dat hull d~t e ns met 
Stellenbosch i dat hy die regte weg 
in slaan h l toe hy moes Ide . 
Ori ns het daar 'n baie aange 

name gees onder die spelers geheers, 
en to hulle van rnekaar op George 
moes afskeid neem, h t dit regtig 
gevo 1 a of een root famili band af- 
esny is. . 
Op Din dagmiddag, 22 lume. het 

die toerspan van f Stellenbos ch ver 
tr k onder die bekwame bestuur van 
mnr. Hansie Sohnge, 11 onder die in 
spirer nde leiding van Wi! D Ipo~t 
as Kaptein. Die .elf de aand het 01 
spelei s op Rob r t on aangekorn, en 
is gasvry onth. al •. V ~sk~le spelers 
is uit na pla e in die dlstrlk V1r h r 
berg. Op een van hierdie pla e moes 
Piet Matthee e ble dit ontgeld. 
Toe hy in die donker daar aankom. 
lig di boer wat hom by die hek 
moe ontvang met die toorts op hom 
en 1 at nom die volgende woord ont 
val: "Ou man ne? Wat bring julle 
vir my ou oed?" 
Woe dr gmiddag het di Mali s en 

die osyntjieboere toe aanm kaar - 
sprin , en St llenbo ch het 'n wel 
v rdiende oorwinnin van 7-3 be" 
haa1. Vrydagoegello is eli toerspan 
to weer p r emen de tl ein verdel' 
op hulle rei !1a Swell nda~. Tot 
hulle ontsteltem' het hull (he kort 
afstand van 30 my) in die rekord 
tyd van SL uur afgel.... By n halte 
i die lamp van die trein af terwyl 
dit water inneem, en in 'n lemoen 
hoord in wat naby was. Toe die 
tr in fluH, het jy n t g ien srtai uit 
die boord uit. Op'n andel pIek wou 
die span di vertragin van die tr in 
bietjie verhinder deur 'n bo r wat 
met 'n wavr l' lemo ne s a ie-to e 
kom het gou t help af a, i. Na no~ 
'n paar lee roomkannc af le ge.laal 
het n 'll ponel batter n ses elers 
OJ) te gela i h t, h t die span indelik 
OJ) Swellenda arriveer. Op Sw 1- 
lenoam het hulle ook di verblyf baie 
g ni t en is Saterdagaand op 'n dans 
ver a n Sonda na die osboupark 
.n m vir 'n pi kni k. Die Mati~s 

het 'n Gekombineerde pan daar (he 
loef af teeh: met 9-0. Terloops 
kan net hier g ~ word dat Barney 
de Villiers op die toer leer d ns het, 
n helowe het om nou 'n getroue 
onderst uner van die Terpsichoria 
te word. • 
Maand 0 nd veo (2·uUt v.m.) 

h die pal toe v r r k Mo selhaai- 
toe. Oor ll'onklik s u hulle p r 
men de tr i we r er i het, maar 
(1' vori ond vindin h hul nn~ 
d r' Ie l b luit n van lO·uul· af 
die ae nd het huI '11 op i}i a. i ge~ 
wa. j tyd i d urg brin m t 
J ru speeJ en 1a p. Die klimak.' het 

Itom toe daar en pielt vir hull 
op cJi tr in wa ni, n hulle uit 
eind lik I 18 spelers in en kom 
pa tement saamgehoop was. Om die 
tyd te verdryf - v n laap wa daa 

Ueur di Suortr idnkteur, 

P. J.I • teen Mut'Oi More 

Soos verlede kw rtaal aan kondig, 
korn de span van P.U.K .• wat op di 
oomhlik op to r is mol' teen die 
Maries se eerste vyftientnl te star n. 
Uit sprekke met P.U.-Kan rs het 

dit alleen ehlyk d t hulle netso vas 
berade is as hulle bure was om die 
Maties nog ens die loef af t st ek. 
Di span i < 11' ds hier, n hulle 

is I t rk onder die indruk dat dit vir 
hulle moontlil sal w es om verl de 
j I beurt nis te h rha 1. 01' 
Woensd g. 28 Julie speel hulle in 
die Paarl ten O.K.P. V r die groot- 
te gedeeJte v n hulle verhlyf hier 

in die Bol nd 1 hulle egt r op Stel 
lenbosch wees, Dit al die eerste keer 
in eli eskiedenis we s d t 'n span 
v n P.U.K. hi r teen die Mati s sal 
optree, maar dit i nie die enigste 
en vernaam te rede waarorn die wed- 
tryd groat belan stelling b hoo t uit 

t lok nie. 

ie Matie het no 'n potjie te loop 
met die P.U.Kaner , want verlede j r 
toe die Stellenbos rs met hul toer 
na die Noorde ook 'n wedslryd teen 
Potchefstroom af espe 1 het, moes 
hull ook daar hulle riern styfloop, 
nad t hulle deur U.P. geklop is. 

P.U.R. het 'n sp nnende en vinni 
ge wedstryd op 'n w Jverdiend wyse 
met 9-6 ewen, Die M tie is re 
klop omdat hull in daai die wedstryd 
n tsoos in die een teen Pretoria, t 
like kan on ebruik gelaat h t, Die 
Maties f 1 hler die keer eker all . 
uithanl om we rwraak te neem. 

Die span i. a vol 

D. 'Kru er; J. Arnold, M. Oosthuy 
zen, . Postma, J. de Kock; . Ja 
cob, J. Both ; A. M lall, H. M lan, 
J. Malan, S. Blof, G. v. ti, W st 
llllizen, J. TJr torin , W. Viljoen 
F. Vermaas. Prof. A. P. Goo •• 
het saam ereis as be tuul<ler v n 
span. 

~lES.1 AAPLA D 1 T KSlE! nie, rna r planmatig en doelbewu .. 

Die We ... -Kaaplanders 'was in hull 
eerste wedstryd besonder on elukkig 
Met' Van der Walt. Slabbel', VRJ 
Schoor en Van Niekerk huite aksie 
het hulle nogtans soos besetenes ge 
speel, en teen die eind was dit sleg 
die verb te keerw rk van die 00 
Kaaplanders, wat hulle verhoed h 
om die wenpunte t behaal, In hier 
die w d tryd het eral Kemper 
(skrumskakel) en die twe vleu~J 
Byers Louw en Dollie Du .Ples 1 

wat lk 'n drie aangeteken h t, hull 
ond rskei. 

Die Wes-Kaaplandse toerspan het 
gedurende die vakansie twee wedstry 
de teen Oos-Kaapland afgespeel - 
een in Port Elizabeth en een in 
Cradock. In Port Elizabeth het hulle 
m t 7 punte teen 6 verloor, maar in 
Cra dock het hulle in 'n pragtige wed 
stryd die bor djies verhang en met 
17 - 9 gewen. 
Die span het uitstekende rugby 

gespeel en 'n bale gunstige indr~k 
gem ak, Die sportdedakteur van "Dle 
Burger." wat die toer me gernaak het, 
skryf b.v. as voIg: "Ondersteuners 
van die Wes-Kaaplandsc span het 
alle rede om met reg trots t w es 
op die e rste v rteenwoordig nd vyf 
tiental van die nuwe bond. Hulle h t 
rugby espee1 so os me:,s hom in. di 
voorspoedjare van die Westehk~ 
Pr ovinsie leer ken het, rugby wat die 
moeite werd is om honderde myle 
te ry om dit te sien. Die manne het 
oop en skouspelagtige spel hulle wag 
woord gernaak, en hulle het 001- oop 
en sprankelende rugby gespee1. Die 
bal is nie geskop nie maar gedra en 
rondgegooi, nie sommer blindelings 

geen sprake nie - het hulle b kende 
wysies saggi s geneurie, waaronder 
Brahms se wiegeliedjie was. 
Op Mosselbaai het die span van 

Maandag tot Donderdagoggend g bly. 
Ook daar was die verblyf baie aan 
genaam. Danksy di vaderlike oog 
wat Spokie Ritz oor seuns. s~os 
Tommie 'aurie en Barney de Vllhers 
gehou het, het alles vlot van ~tapel 
g loop. Bulle het Mosselbnai mel 
17-3 oormeester. 

Die laasl e plek van hulle to er was 
Gorge. Bier het die wedstryd 'n 
baie root aantal toeskouers gelok 
en sprankel nde speJ is gelewer. Ver 
al Wahl (skrumskakel) het hom on 
dersk i. Die indtellin was 20-0 in 

. (lie guns van die Mati s. Nadat die 
spelers o.a. Heroldsbaai en Knysna 
woud b soek h t, i hulle almal Maan 
dag uitmekaar. Die spanlede was baie 
jamm r dat hul1e toe uitmekaar moes 
gaan; veral die baie rappi s sou hul 
mis van Kallie van der Merwe met 
sy hoenderhaan-episodes n vir Bar 
ney ele Villi rs n van Van Niekerk 
wat op e n plails'n root affiniteit 
vir "n kuikell aan die dag gele het. 

On elukki kon Tommie Fourie 
nie aan een wedstryd deelneem nie, 
want hy het gedurende toer siek ge- 
word. Verd r is die manne hoogs 
t vrede. 

As gevolg van die beserings, I 
die span vir hulle tweede weds try 
baie v rander, Johan Michau, Stel 
lenbosch B se veilige heelagter, w· 
met vakansi op Cradock was. is in 
g sluit, m t Neethling senter en Va, 
del' Spuy losskakel. Hierdie keer he 
die Wes-Kaaplanders hulle teenst~!1 
del'S heeltemal oorskadu en vyf drie 
behaal, waarvan een vervyf is. 

Van die Maties se verteenwoord' 
gel'S in die to rspan was Dollie d 
Plessis die uitblinker. Hy het in al 
bei wedstryde pragtig vertoon, 
sy driee sowel in Port Elizabeth ad 
in Cradock sal nog lank onthou wor 
Van Blerk n Michau het ook aile 
gedoen wat van hulle verwag is, e 
Van del' Walt n Slabber was voO 
hulle besering in Port Elizabe! 
baie gevaarlik. 

Die Wes-Kanplandse span spe 1 1;0 
drie int rprovinsiale wed tryde hler 
die eisoen, en t en Oos-Kaapla» 
op Coetzenburg (31 Julie), en tw 
teen Boland. Hulle vertonin s 13B 
met belan tellin gevol word. 

GJi.I TI.F .. UELOE WOOHBF.J 

"Di volk as arbeidseenheid is :r 
skeppende en produktiewe eenhelJ 
van arbeidskra , ge stelik, psigie er 
lig aamlik, ten opsigte an die vol 
w rldikheid waarin en waarteenoor 
die volk hom b vind, i' die draer vart 
die welstand en van die geesteJil1 
stoflike b lange-ordening en vert, 
statting van die volkslewe as ehe 1. 

Dl", P. J. Meyer 
"W. penskou" Dccl IV, No. 1. 

PLEIN'-iTRAAT .. . . 

uwe V 0 rade O.,tVc ., 
INDIESEINK-Verskillende Kleure- 

va., 
2/3 per bottel 
1/3 " 
1/3 " 

STEMPEL INK-Verskill nde KI ure- 
MERK-INK-vir kl r - 
INK-UITWISSER (Ink Eradicator) 
GOM (MUCILAGE) 

II 

" 
per stel van 2 bottels -2/3 

I 8d. p r bottal 
BOT TEL S 5 A A M. • BRING 

.- OE 

? ? • • • • • 
R u Dop Di Kolom, iet van belan 

L HIER VERSKYN 

n ') k _J 

A 


