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STUDENTEGEDRAG 
'n Kenmerk van 'n student .en ge 

sonde studentelewe is altyd gesonde 
en lewendige studenteskerts en 'n 
oeie humorsin. Wanneer 'n studen 
teunie steriel begin word, word dit 
dan ook altyd eerste gemerk in sy 
grappe en skerts by studenternon 
sterings. Daardie spontane .en oor 
spronklike skerts, skerpsinnig en fyn 
humoristies, verdwyn in iets banaals 
en platvloers. 
Stellenbosch was in die verlede 

uniek in die opsig dat hy 'n baie ge 
sonde en eie studentegees openbaar 
het wat hom wereldbekendheid Iaat 
verwerf het. Di.e tradisie van ou 
Matieland is dan ook 'n emstige 
tradisie wat opgebou is in die vere 
nigings-lokale waar die student in 
diep ems sy verantwoordelikheid 
besef het m.b.t. die morele en sede 
like peil van die Studenteunie en van 
sy volk. Daar is deur alle studente 
(in teenstelling met vandag) gepraat 
en gedink oor die sedelike erfenisse 
van ons volk. 

Die tradisie van Matieland is 
tweed ens die tradisie van voetbal 
faam, en sportmanskap en sport baas 
skap. Wie on thou nie die trotse ou 
da toe M tieland se eerstespan van 
sy hele agterlyn moes afstand doen 
sodat hulle die Springbokjersies vir 
hul vader land in Engeland kon gaan 
ann trek nie? 
Di tradisie van Stellenbosch is 

verder ook die tradisie van gesonde 
studente jolyt, sangoefening, skerp 
sinnige aanmcrking en gesonde stu 
dente ondeundigheid. Stellenbosch 
het ook die naam "Matieland" ge 
kry juis omdat aIle studente teen 
oor mekaar maats was. 
Dit is met diepe erns n onrus 

dat vandag ander tendense wat die 
moraal en sedelike peil van die Stu 
denteunie ondermyn, waargeneem 
word. Studente jolyt en -skerts is 
nie meer humoristies en vol goeie 
bedoelings nie maar persoonlik, ve 
nynig en gcmeen. 'n Algemene gees 
van losbandigheid en onverstaanbare 
onverantwoord likheid is aan die 
orde van die dag by bykans aUe 
stud n ebyeenkomste. 
Di sangoef'eninge vir intervarsity 

bied die geleentheid vir gesonde 
kerts cn grappe en dit sou betreu 
renswaardig wees as daar geen gees 
drif en opgewondenheid sou wees 
ni. Wanneer gter die skerts en 
rapp, verander in 'n ge"boe" en 

onb h eroe lawaai en geskree sonder 
dat daar selfs eell poging is om iets 
humori ties te doen, is dit ongetwy 
feld 'n teken van dekadensie van ons 
inn rlike studentelewe. 

Die lawaai wat tot dusver plaas 
g vind bet was 'n onredelil onder 
myning v n esag en 'n onv.erant 
woordelike optrede wat aIleen in 
ryping deur owerheidswee van wat 

t r aard ookal, tot gevolg kan he. 
As dit weI gebeur sal dit ook ereg 
v.erdig w eSt 
Ni 'aIleen is dit 'n ondermyning 

van ge ag nie, m ar dit la t diep 
indrukke, op die publiek sowel a~ 
op nuw linge. Veral op nuwelinge 
w. t ni weet wat die tradision 1 
dra v. n'n tudent behoort te 

W B nie; wat oms nog nie bes f 
wat di gedr van'n ordentlike en 
opgevo d Afrikaner, waar hy aan 
y ei vryheid Oor elaat word, be 
hoart te wee nie. maak so 'n ma - 
saoptrede 'n diep indruk. OnwUle 
eurig word hy of y so beinvloed 
n me.e e leep d t oit 'n dee1 be in 
vorm v n sy lewenshouding en ge- 

Die 00rl09 
HY KOM, so KOM DIE TWEEDE FRONT' 

.J)~ Waereld~e$cbiedeni. i. 't 
Wureld~erjcht. 

Ver.eldiDZ, de wet der Hi,torie:' 
- TeD Kate. 

'n Drits-Ameriknanse landing in 
Europa en die oprigting van 'n tweede 
front, waaroor daar godurendo die Iaas 
te twee [aar so veel gepraat ia, BOU 
eindelik voor die deur staan en werk 
likheid word. Daaroor laat die Brits 
Amerikaanse propaganda geen twyfcl 
nie. Volgens Reuter sou selfs radio 
Parys hom verlede week as volg uitge 
laat het: "Die inval is naby - nader 
selfs as wat ons BOU verwag het, Die 
Britto n Ameriknners het finaal be 
sluit om die vesting van Europa nan 
te val. Die Geallieerdes het roods die 

noot 8008 b.v. Rusland meer as die an 
der bondgenoot 800S b.v. Tjoengking 
China? As die beperkings op buite 
!andse diplomate 80 noodsaaklik is Tir 
die geheimhouding wat die inval in 
Europa vooraf moet gaan, waarom het 
die Duitsers in hul verrassende en auk 
sesvoIle invalle van 1940 en 1941 nie 
daarvan gebruik gemaak nie P 
Wat die antwoorde op hierdie en 

soortgelyke vrae ook al mag wees, kan 
daar oor een saak geen meningaverskil 
bestaan nie en dit is dat die Brita 
Amerikaanso propaganda die invalsperd 

Deur Prof. J. A. Wiid 
oorlogskorrespondente aangewys wat 
die Iandingsmagte sal vergesel"( I) Ook 
die goedingeligte Duitse radio, alweer 
volgens Reuter, sou hierdie belangri 
ker (?) informasie later nangevul het 
deur te verklaar dat die Britse vloot 
besig is om "dio grootste sametrekking 
van skepe sedert Duinkerken' in tuis 
waters te versamel, Dit sluit die Ame 
rikaanse, Franse en Geallieerde oorlog 
skepe in, asook eenhedo van die Itali 
aanse vloot. "Troepe vertrek na die 
Kanaalkua en die oos- en auddkus," hot 
die Duitse radio volgens Reuter geso. 
Beperklngs op Diplomate In Brittanje 
Om hicrdie volg ns Reuter goed 

ingeligte vyand m inder goedingelig te 
maak, hot die Britso regering nou die 
sonderlinge stap gcdoen om boperkings 
op die handelings VI n vreemde diplo 
matieke verteeriwoordigers in Brittanje 
te 10. Die vernaamsto hiervan is 'n 
atrenge sensurering van aile pos en 
to) ,gramme. Hoewel hiordio beper 
kings nio van toepassing op Amerika, 
Rusland on die domirriums is nie - dit 
sou vir Brittanje govaarlik gewees hot 
as dit was - geld dit tog nie alleon vir 
alle neutrale lande nie maar selfs ook 
vir bondgenote. . Aan die imrnuniteit 
van die diplomatieke vertoenwoordiging 
in London van neut.rale lands soos De 
Valera so Ierland, Spanj», Swede e.a. 
sowel as van bondgenote 800S Tjoen 
king-China, die baio '11ugteling-rege 
rings in Drittanje en die baie Suid 
Amerikaanse republieke is dtts erns1.tig 
getorring. Hierdio selfs vir die hui 
diga oorlog ongehoordCl skending van 
die algcmoen erkende diplomatieke on 
skendbaarheid van ncutrales sowel as 
van bondgenote mag nIl en op gronde 
van militare noodwendigl~ .de goedgc 
praat word. 
In vorba,nd met hierd'io Britso beper 

Jdngs op vreomde diplomate h t daar 
ogLor vandag reeds 'n hole boel vraag 
tekens opgcdoom waarop Reuter nog 
nio bevredigond geantwoord het nie. 
Waarom b.v. maak die Dritse rog£'- 
1 ing versldl tUBsen bondgenoot en bond 
gcnoot? V rtrou by die con bondge- 

dragslyn. Die gevolg van so 'n in 
vloed merk u aIr eds orals in 'n al 
gem ne gees van losbandigheid, on 
verantwoord likhe; I en banaliteit. 
Oi mees tragiese nog van die saak 
is tlat dit eral voorkom in 'n tyd 
w nn er ons volk innerlik sowel as 
uiterlik deur geweldige vre mde 
magte bedreig word wanneer dit juis 
die heilige plig van elke Christelike 
Afrikaner is om geestelik gedissipli 
neerd en gestaal te staan in die bree 
stryd van ons volk wat alreeds ge 
ve word Mkar nlli hewig sal ont 
br~nd om ~ns van ondergang te red. 

n Ernsttge croep word op elke 
student gemaak om nie in 'n kti istyd 
soo hierdie mee te doen nan lawani 
en losbandigheid nie - veral nie by 
geleentheid van sangoefeninge nie. 
U mag nie tn gees aanmoedig' wat 
berek n i om on jong volksgenote 
buite aksie te stel en te bedwelm 
in 'n stryd wat op die brei! volks 
terrein wag ni • 
Kom, Boere. laat on s. am taan! 

godurende die laaate twee [aar reeds 
80 holrug gery het dat 'n Geallieerde 
landing in Europa geen verrassing meer 
sal wees nie. Wat wel 'n verraasing 
lal wees, is die nie-plaasvinding Tan 
hierdie landing. 'n Dergelike landing, 
uit die aard van die uitgebreide voor 
bereidings wat dit vooraf moot gaan, 
kan ook nie geheim gehou word nie, 
hoewel die invallers sowel as die ver 
dedigers van allerlei verrassende ele 
monte gebruik sal maak, 
Op die vooraand van 'n Brits-Ameri 

kaanse inval [n Europa kan 'n kom 
mentator hom alleen met bespiegelinge 
oor die inval besig hou. Daar bestaan 
in die geskiedenis ook geen voorbeelde 
van 'n dorgolike inval nie. Duitaers, 
Britte, Amerikanors en Japanners het 
in die loop van die hU'idige oorlog weI 
suksesvolle landings en invalle gemaak 
maar nie een van hulle kan met die 
beloofde Brits-Amerikaanse landing en 
inval in Wes-Europa vergelyk word nie, 
Dat 'n dergelike landing en inval byna 
drie [aar na Duinkerken en die kapitu .. 
lasie van Frankryk nog nie plaasgevlnd 
het nie, en dit ten spyte v n groot 
Duitse moeilikhede in Ruslan j en Ita 
lie, bewys alleen hoe gevaar ik hierdie 
taak moet wees. Die besli sende nard 
van die Duitse oorwinnings in 1940 het 
miskien gedurende die Iaaste drie jaal' 
tot die verstand van baie menso dour 
gedring. 
'n Ander saak wat ruimte vir bespie 

gelinge laat is die houding va Franse, 
Belg , Hollanders en Dene by 'n ewoo 
tuele Bukseavolle, Drits-Amerikaanse 
landing in Wes-Europa. Die Gealli .. 
e rd s se propaganda gaan uit van die 
Btandpunt dat die invallers deur hier 
dio volke geesdriftig verweIkoIU sal 
word, uat Franse, Hollanders, BeIge en 
})ene in opstand teen die Duitse be 
setting sal kom en 'n sistematiese jag 
op Duitse troepo. sal maak. Dit is 
moontHk dat hierdie ropaganda gelyk 
het. Die verwarring en verdeeldheid 
onder Frnnse in Noord.lAfrika, die VOOl 
beold van It lie wat vandag , n slagveld 
geword het, en toestande in Griekoland 
en Snid-SJawie skyn aan te dui dat die 
verwelkoming nie so geosdriftig en so 
aIgemeen sal w os nie. Die omskep 
ping van Jilrankryk, llelgie en Holland 
in slagv Id is miskien nie ieta waarna 
die h ,trokke volke in die vyfde oorlogs 
jaar so roikhalsond Bnl uitsi n nie. 
Volksopstande tcon 'n b settingRma. 
is vandag Ilia 80 mnl lik soos vrooer ni • 
'n Inval gl r lean moeiHk' langer 

uitgest 1 w r<1, "want die Geallieordes 
het reeds (lie oorlogskorresponuente 
aangewys wat die landingamagte sal 
vcrg 8 1" I 

CEDDINGSDAADFONDS 
STYG 

Die totale ontvangste vir die Red .. 
din sdaadfonds gedurende die' afge .. 
lope boekjaar wat op 31 Maart ge 
eindig het, het £20,527 bedra, teen 
die veel kleiner bedrag van £13,128 
gedul'ende die vorige jaar. Die totale 
ondsontvan ate tot op datum btloop 

£118,755. 



" ORAL OOR " 
Deur C. C. c. 

S.A. Ie .teenkool en hielrdie oorlo,: 
Volgen~ verslag van die S.A. Spoor 
\Veekommissie was S.A. verlede jaar 
die grootste uitvoerder van steen 
~ool in die wereid. Oorlogstoestande 
IS natuurlik hiervoor verantwoorde 
Iik, Tog bewys hierdie feit ook hoe 
veel kosbare brandstof en grondstof 
vir kool-neweprodukte uit die land 
gevoer word as 'n kwynende bat , 
i.p.v, nuttig in die eie jong Industriee 
flatlgewend te word. . .. Dit herinner 
lan die beroering van die koolryke 
lae van die Ruhrgebied deur die 
Franse besetting n' Wereldoorlog I. 
At verskil is dat S.A. vandag "vry 
willig" dit "toelaat," terwille van 'n 
"wereldprestige" in die Gemenebes 
van Nasies, waar Duitsland destyds 
Verkrag en gewelddadig geroof is. 

* * * Ceeln kteur,renl in Kommuniltiele 
Vaklbonde: Die lesers sal onthou dat 
Ons reeds gewys het op die kragtige 
en lewensgevaarlike insypeling van 
die Kommunistiese besmetting in 
S.A. - op allerlei gebied. Tans is 
aan die orde van . die dag die Kom 
tnunisering van die S.A.-vakbonde, 
wat 66k beteken die wegdoen van 
die kleurslagboom. Inteendeel, die 
tevolulie van die Swart Afrikaner 
teen die blanke van S.A., is die hoof 
doel en hartewens van Moskou t.o.v. 
S.A. 
Pragtig word hierdie vernietigin, 

"an die kleurdiskrhninasie.ikompleks" 
Van die enge, nasionale Afrikanerdom 
""S eerspieel in die jongste kongres van 
. A.-vakbonde. Onder die revolusio 

nere slagspreuk: "Weg met die 
~leurSlagboom!" is kongres gehou in 

d 
aapstad op 15 April. Afgevaardig 
es het saam beraadslaag en o6k 

Slatn verversings geniet. Indiers, na 
turelle, blankes en kleurlinge I Vol 
ren. "Die Burger" het blank yroue 
trekleurde. .a "COMRADE" en 
"BROTHER" aangeapreek, en die 

b
aansprekingsvorme is wederkerig ge 
ruik! 
'n Baie belangrike aspek van die 

~esprekings was dat die offiaiele er 
Itenning deur die S.A.-re ering van 
ttaturelle-vakbondafgevaardi,des na 
Qorse.e kOllgrease, geeis word. 

DAME.STUDENTE· 
VERENIGING 

1 liierdie damesvereniging is ver 
ede Donderdagaand in die lewe ge 
toep by watter geleentheid dr. J. G. 
l\feiring die dames op uiters interes 
ante wyse toegespreek het oor die 
Onderwerp: "Ret ons dames nog 'n 
onafhanklike oordeel oor sake?" 
!lie Vereniging het ten doel om 

~nl~e onderwerp wat dames direk of 
:rd~rek mag interesseer by verga 
erIng te behandel. Die ou Huis 

~?Udkunde Vereniging word dus 
1 • rin opgeneern. Aangesien dit die 

~nlgste vereniging van sy 800rt is, 
V~ttrou ons dat dit sal voorsien in 
dIe behoefte wat tot dusver nog on 
aangeroer was en dat dames die be 
sPtekings baie leersaam al vind. 
II> Die eerste bestuur is as volg saam 
bestel: _ 
'Voorsitster: Martina Roos. 
Yise-Voorsitst.er: Carin Burger. 
\) kretaresse: ia Tomlinson. 
Asst.-Sek. : Lou Wium. 
,. sourier : Rona Cadle. 

\Ii l\! et Koshuis- en Wyksverteen- 
Oordigers op 'n bree bestuur, 

\t Die volgende vergadering van die 
a creniging vind plaas op Maandag 
!.land, 15 Mei, in die Huishoudkun 
b egebou. Hou asb, die kennisgewing- 
Orde .dop. 

UITNODIGING 
lJ. ~ltnal word hartlik uitg nooi na 
i uls-de_ Villier e huisfondsfunksie 
~ die Konservatorium Saterdagaand. 
om geniet heerlike pannekoek, 

"""afels, vrugte laai, koe1dranke, ens., :na., en neem deel aan die "R~ndez 
OUS Internationale"l 

STELLENBOSCH NIE TE 
STELLENBOSCH.BEWUS 

"ARMS AND THE MAN" 
OP DIE PLANKE 

Volgende Vrydag en Saterdag, 5 
en 6 Mei, word onder Ieiding van 
mej. Joyce Burch, Bernard Shaw se 
bekende .. Arms and the Man" opge 
voer in die Conservatoriumsaal. Die 
opvoering staan onder die besker 
ming van die Vroue-Komitee 'Van die 
Universiteit, wat onder die b kwa 
me organisasie-leiding van mev. (dr.) 
Kempen niks onaangeroerd gelaat 
het om dit 'n sukses te maak nie. 
Oor die werksaamhede van die 

· Vroue-komitee is reeds baie geskryf 
.en uitgewy, ook in hierdie kolomme, 
sodat dit oorbodig is om weer daar 
op in te gaan. Nogtans is daar stu 
dente n lede van die publiek wat 
nie besef wat hierdie Jiggaam vir 
die studentegemeenskap doen nie, 
Ook van hierdie opvoering volgende 
week gaan die netto-opbrengste t r 
stywing van die Vroue-komite.e stu 
dente-leningsfonds, en dit is die plig 
'Van die studentegemeenskap om vol 
le steun te verleen. 

Die rolle word deur bekende plaas 
like spelers vertolk: die strekking 
van die drama maak dit moeilik om 
besondere hoofrolle uit te kies, maar 
name soos Miemie de Bruyn, Charles 
Johnman, Johanna Olivier en Johan 
Liebetrau dien genoem te word. 
Plekke kan by mej. Bosman, ann 

die Konservatorium bespreek word, 
tussen 11 en 1 (v.m.) en van 3.30 tot 
4.30 (n.m.) 

WEE'f U? 
U we t seker ho swa r dit soma il 
om g Idjie. te kry vir die ditjie. en 
datji .? 

Sorg dat u toekoms nie, na 'n suk 
se volle Universiteitsloopbaan, deur 
gebrek an g Idelike vermoe belem 
mer word nie. Jong professionele 
manne en vroue weet dat hulle sal 
miskien lank moet wag voordat hulle 
'n winsgewende betrekking sal kan 
opbou. Doktcra of pro ureurs moet 
'n praktyk of vennootsk p koop. Dle 
maklikste en beste manier om u 
planne te bewerksteUig i om nou 
te spaar en u be parings in UNIE 
LENINGSERTIFIKATE te bela. 

.l.H~lli 

Onder Onsie 
Teol kand. J. P. Prin.loo lewer e.k, 

Sondag 4.15 sy proefpreek in die 
Kweekakoolsaal, en D. J. Terbl nehe 
in die Moederkerk op dieselfde tyd. 

* * * Mnr. Roelf v n Vuuren, student 
aan die Kweekskool, is Maandag ge 
slaagd geopereer vir blindederm-ont 
steking. 

* * * Mej. Maria Steyn, dogter van ds. 
J. P. Steyn van Petrus Steyn (O.V.S.) 
het dieselfde lot ondergaan op ewe 
geslaagde wyse. 

* * * Mej. Jo n Smit van HUis-de Villiers 
het V rydag vertrek na Rietfontein, 
naby Johannesburg, waar sy 'n pos 
sal aanvaar in die mediese navorsings 
departement. 

* * '" Mnr. Tertiul Louw, plaaslike tu- 
dent, het verlede week na Vereeniging 
afgereis om die begrafnis van sy 
moeder by te woon. Langs hierdie 
weg wens Die Matie sy meegevoel 
aan mnr. Louw uit te spreek. • • • 

Mnr. S. Ba'rnard, bekende Ie span 
tennisspeler, is aangestel op die re 
daksie van "Die Burger." 

KOOP DIE "WAPENSKOU." 

Die helderverligte Monica-wapen 
op die balkon het verlede Saterdag 
aand 'n groot aantal Maties na die 
Monica Kiubaand in die Konserva 
torium gelok, waar jolyt hoogty ge 
vier het. Heerlike verversings is ver 
koop terwyl die dans en byvertoning 
'n verdere aantrekkingskrag was. 'n 
Sangkwartet en dansuitvoering onder 
leiding van mejj. Adendorff en v. d. 
Westhuizen het baie byval gevind. 

KUNSWEDSTH D 

II U v n p] n ,om n di 
kunlwedatryd d 1 te n m in 
die .fd ling voord'l' g, musiek, 
volkap Ie n volksd n , of 1 tter 
kund ? Onthou d n dat die in 
akrywing vir die fd ling. v n .. 
dug, 28 April, aluit! As u no 
'ni in, akryf het rrie, mo ni 
I ng r V rauim nie; do n <lit 
dad Uk! 

ONDER TEUN ONS 

Die aanklag as sou Stellenbosch 
te Stellenbosch-bewus wees is ver 
lede Saterdagaand uitg.epluis by ge 
Ieentheid van In besonder geesdrif 
tige vergadering van die Debatsver 
eniging. 
Die amptelike sprekers het uit die 

geledere van 1944 se Juniors gekom. 
Mnr. Peter Blum, fIink bygestaan 
deur mej. Frieda Barnard, het be 
toog dat die bewering weI gegrond 
is, en het die studentelewe op Stel 
lenbosch aan die kaak gestel. Spre 
kers vind dat Stellenbosch en die 
Stellenbossers 'n geslote kring vorm, 
met die gevolg dat Matieland net 
vir homself bestaan. 
Die teenstander, mnr. Bun Booy 

ens, en sy helpster, mej. Ferri 
Brecher, het aangevoer dat Stellen 
bosch as Universiteitstad nooit te 
Universiteits-bewus kan wees nie. 
Die Universiteit is priester van die 
wetenskap en dienaar van die waar 
heid, en van hierdie hoe, bo-tydelike 
roeping kan Stellenbosch nooit te 
bewus wees nie. 

Die bespreking uit die vloer was 
so druk en vurig dat die Voorsitter 
dit: moes afsluit weens die beperkt 
heid van tyd, 
Met die stemming het dit geblyk 

dat die meerderheid van die aan 
wesiges die standpunt van die teen- . 
stander steun, en hiermee is die aan- c::========:::. 
klag teen Stellenbosch verwerp. 
In die loop van die verrigtinge 

het mej. AIda Uys en mej. Hester 
Steenkamp onderskeidelik 'n voor 
drag en sangnommer gelewer . 
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Die Maties se eer tespan het ver 
lede Saterdag goed afgesit deur 
Ikeys se I-B span met 6-0 te oor 
romp ~ Die eerste helfte van die 
wedstryd is .egter taai beveg, en dis 
eers kort voor rustyd dat die Stel 
l nbos er 'n lekplek in die Ikeys se 
verd diging kon opspoor sodat 
S ras heirn (kapt.) die bal teen die 
plank kon 1aat klap. In die tweede 
helfte het Strassheim nog drie doele 
behaal en Weideman en Labuschagne 
lk een. keys e A-span het on B 

span m t 5-2 uitgestof. More speel 
die eerstespan teen Gordonsbaai, 
een van die swakst spa nne in die 
ompitisie. 

Johannes val d r Walt. t 

as een van sy merkwaardig te toei 
gevegte beskou. Dit was ni so er 
die geveg self as die omstandlghede 
wat hi rdie geve vooraf e aan het 
wat 80 'n groot indruk op hom g - 
maak het nie. Hiissayin, die Turkse 
kampioen, het voor Johann se an 
kom feitlik al die aanspraakmakers, 
behalwe Jim Londos, om die w"'reld 
titel kafgeloop, en gevolglik het die 
nuu bla ie 'n moontlikh id van 'n 
stoeig veg tu sen Londos en Hii yin 
druk bespreek. Die twee lande w s 
egter nie op baie goeie voet nie, met 
die gevolg dat so 'n geveg maar 
Hewers vermy is. Toe die urke ver 
neem dat Johannes al gelykop teen 
die Griekse wonder ge toei het en 
in: Turkye was, het hul dadelik vir 
hom 'n geveg teen hul nasionale kam 
pioen gereel, Die mening was dat as 
H issayin vir Johannes kon klop hy 
ook ten minste die vertroosting sou 
he dat hy ook 'n oeie kans sou gehad 
het om Londos te klop. Nadat Jo 
hanne gelykop teen Hiissayin ge 
toei het, het hul hom dadelik versoek 
om teen Londos op te tree. 
"Toe k 'n maand later te n Londos 

te staan korn," so het Van der Walt 
persoonlik omtrent die gebeurtenis 
vertel, "het ek meer na 'n verteen 
woordi er v n Turky a v n S.A. 
evoel. Die Turke elf het my as 

hut stoeier b s ou n het seUs groot 
omme op 'n oorwinnin vir my 
verwed." 

N sy terugkeer in y v derland 
tot by ie uitbre k v n di oorlog, 
toe ook die toei port rg e ort 
wi k i , het Joba ne nog n baie 
gev t d I eneem, w.o. sy geveg 
n <00 winning te n George enche I, 
to hy die waargewig-stoeikampio n 
skap v I1 die Britse yk verower 
het n a rrnee die oue Ie r 0 1 
wat uitgeloof i . 
Op 23 ebruarie 1942 het die nood 

lottige i tvoorv 1 pI s vind w t 
cor aa k was dat die beroemde Af 
rikaner- to i r en -atleet in die [eug 
dige oud rdom van 34 jaar op 25 
Maart 1943 vir Iaas met die dood in 
die stoeikryt getr e het, Langs die 
weg wit die sportredak ie dan ook 
'n kransie 1 op di graf v n bier die 
root sportm n. (1. D. S.). 

anse More 
Nadat die Maties verlede S terdag 

tevrede moes wees met 'n puntelo e 
gelykopspel teen Robertson in hul 
eerste vri ndskaplike wed tryd, kom 
hulle more teen Maitland te staan 
op Coetzenbur in 'n liga-wed tryd. 

Alhoewel die studente se spel oor 
die algemeen nog 'n bietjie af erond 
heid kortkom, i dit duidelik dat as 
daar geen beserings deur spelers op 
g doen word wat die eerstespan ern 
stig mag tref nie, die Maties weer 
vanjaar 'n span sal he wat die maroen 
met eer op die voetbalveld sal dr . 
Ons beskik nie oor 'n span wat wemel 
van interprovinsiale spelers nie, maar 
as hulle ers amespel en 'n ver 
standhouding tussen voor- en agter 
spelers ontwikkel het, wat noodsaak 
lik is, sal hulle enige Ander pan in 
Wes-Kaapland opdreun. 

Dit is ook s ker dat daar 'n p ar 
spelers is wat op die oomblik vir di 
I-B diens doen, wat beslis deur die 
keurkomitee dopgehou behoort te 
word. Veral Loedolf Basson speel 
op die oomblik goeie rugby n verdi en 
beslis In k ns om te wys wat hy kan 
doen. As die spelers eers deeglik 
uitgesif is behoort die spelpeU no 
hoer te styg. 

DIE EERSTESPAN 
Verlede jaar het Maitland met 

Kuilsrivier gekombineer om 'n span 
saam te stel, maar hierdie seisoen 
tree hulle weer onder hulle ou kleure 
op. Wanneer die Maties mare met 
Maitland aanmekaarspring sal hulle 
moet onthou dat hulle dit met 'n ge 
dugte pan te doen kry wat Ire ds 
gewys het dat hulle groot dinge in 
die skild voer. Verlede Saterdag 
het hulle Malmesbury, een van die 
sterkste spanne vanjaar in die Bo 
landse kampetisie, met 9-3 die loef 
afgesteek, en die vorige week het 
hulle ook goed teen Wellington, die 
Bolandse kampioene, vertoon. 

oos is 'n goeie haker en sal die 
bal seker so dikwels uit die vaste 
skrums bemeester dat Maitland se 
twee vleuels, Groenewoud en Bester, 
oorgenoeg kans sal he om die Matie 
verdediging op die proef te stel. On 
der die voorspelers is dit 'Bosman, 
Massyn en van Schoor wat die Rooi 
span in di los sal opdreun, terwyl 
Lochner en Meycr seker hul man teen 
Jan Hough en Munro in die Iyn tane 
sal staan. 
Ons verwag egter dat die b weeg 

like pak voorspelers van die Maties 
sak vir hulle in die los sal beklink 
en gevolglik die grondslag vir 'n ver 
dienstelike oorwinning behoort te Ie. 
Maar dan sal elkeen van die vyftien 
studente moet onthou dat hulle eer 
by Cassie Nel, die oud-Matie heel 
agter, mo t verbykom as hulle punte 
wil aanteken. N el is 'n bale veilige 
heelagter en y verdediging is ook 
rotsvas. Die agterhoede van die Stel 
lenbos ers onder die ein spireerde 
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u ons ooorraad T. hak en Sig relit! is lilly 

leiding v n Peet v n er Walt be .. 
hoort ook hut deeltjie 1:)y te dra tot 
'n oop en aanskoulike wedstryd mare .. 
middag om 4.15. 

I-B E MOEILIKE TAAK 

Verlede Saterdag was 'n groot da 
in di geskiedenis van die Matie 
juksk ilaer, aan esien die eer te pan 
vir die erste keer sedert die ti tin 
van di Simon van der Stel Wyk .. 
bond die begeerde trofee verowe 
het toe hul 'fornyne met 2--0 oor 
meesfer het. Die tuiste . van die 
b k r wa tot Saterdag nog in die 
weeg kaal, aan esien ie Somer et 
W s span met twe punte voorge 
loop het, Die tudente het Tornyne 
egter Saterdag met 2-J skofte g .. 
klop wat hulle dus gely op op di 
puntely laat eindig het. D' e beslis 
sende wed tryd i onmiddellik daarna 
afgespeel wat di Maties maklik met 
2-0 gewen het om die trotse besit 
ters van die eerstespantrofee te word. 
Die laer het altesaam vi r uit die 

vyf bekers verower, a ook di beker 
wat uitgeloof word aan die klub 
wat die beste presteer gedurende 
die sei oen, 

Hiermee wens die s ortredaksie 
mnre. Reynald Hofmeyer en Hein 
Lou er geluk te wens net hul kie .. 
sing tot dirigent en pianis onderskel 
delik. 
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