
BRADS GRYSBROEKE 
OOS bet so pas 'n klein besen 
ding broeke van hierdie beken 
de fabrikaat ontvang. • 0 reg 
na u smaak. Kom kyk self . 

• 
Die Eikestadwinkel 

( i dms.) Bpk. 
Laugs ('.s.v .. ncH~ldHln.l(\). 

DIE 

STELLENBOSSE STUDENTEKOERANT. 

v 
Ons Oirigent Roep 

aile 
Maties n Oud Mat; s 

More is dit die dag der dagen in 
<lie lewe van elke Matie. More sal 
aile oe oor die lengte en breedte van 
die Vaderland gevestig w~es op Stel 
lenbosch. Duisende Mattes. se aan 
dag sal in spanning gev stlg wees 
op ons, Laat ons more opstaan en 
lll.et onwrikbare wil en Here trots 
die wereld wys dat die Maties van 
1945 trou aan die t disionele bood 
skap' van die verlede, daardie din~ 
""at heilig is vir ons, sal verdedl 
tot die eevierende einde tOns "aan 
hard en oop veg! . 
My beste wense aan alle Matte 

vir 'n aangename en "ho"" Inter 
varsity. Die manne op die ve~d s~l 
hulle uiter te doen en over dit die 
pawiljoen betref: 

LUISTER MATIESI KOP- 
SKOOT I UIT 1 Pierre Fourie. 

NETBAL 
Moreoggend om 10-uur speel ons 

n tbalspan op die plaaslike netbal 
Veld teen O.K.P. Di dames sa) u 
lllorele ondersteuning waardeer. 

Waarom, Ou Ik y, Kom Jy Hierhe n · · · ? 
m 

Oi I ym 
Ook ONS WEER KAPENAARS BESOEK 

Interv~lJrsity i nie 'n tydskepping nie, Intervarsity kom m t 
die reiHmatighcid van di . eiso J1C. OnVlermydeJik bring dit dan 
ook dinge mice ws t net hier par en aan die dag y i entlteit verl en, 
Daar hierdie die eer. t nuwe ou-Intervai ~jty van die nuwe I oalis ie 
van Ikeys is, geniet dit dan ook grootskaal e be)( ngstelltng. 
Dit is feitlik ormodig om hierdie 

artikel aan te vang met die gebruik 
like hoof: "Intervarsity i weer hier 
.... I" en 'n paar dotjies daarn, 
asof die skrywer gewanhoop h t aan 
gepaste woord om an'n oorvolle 
remo d uiting te ee, en ni beskik 
het oor 'n g willige pen wat skil 
derend genoeg kon we s nie, 

DIE MA TIEKAPTEIN AAN DIE WOORD 
't.Di vorige twe Interv,araiti a aal 

d .. ons altyd on thou word omdat 
dit k nm rkend w a v ~ n Inter 
" raity.w datryd,. .,W r ana dan 
~ l" van] 1" m t Ikeya te doen rr' 
1 a o'o'rtuig d rvan d t d r In 
diell lfde g a eap I a 1 w,ord," 
het Peet van der Walt verklaar tee 
o!,s hom genader het oor die voor 
'Ultsigte i.v.m. mhre. wedstryd. 
liy het gese dat by en sy manne 

h.aie geleer bet uit hulle vorig bot 
~ng van hierdie eisoen teen die 
.n.QP naar, en het ons ver eker dat 
hh'Ulle die tussentyd nutti g bruik 

t en d ardie fout reggemaak het. 
"hi "Ite.p il mol' op volle 

tit kt n I lk m n w. t w v n 
horn v rw g word," het hy voort 
d~ e. "Daar besta n geen twyfe1 d t 

1 15 manne die m ro n met eer 
.1 dra en ons nie teleur sal stet 

n1e." 
.,Ek hoop dat lmal die dag ten 

hOlle sal geniet en m nige nan eaame 
It~rinneringe sal oorhou - self's die 
",cys." h t on' kaptein verkl r, 

okki 10.30 V.I.: 
v . U.S. 

1.30 n.m.: 
v. U.S. ur. 
v • U .. IV. 
.4 11.m.: U. . 
4 n.m.: U.l. 

G wi 
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kyk na hi rdie mooi Afrika nse 

Boeke. 

~'1 RfT uv» NiTALb:: 
OLlrg O()P Of E 11 \ L 

P. de Villiers 3/9 
Ih\AH WA~ 11~(lJ~ 

Mikro 5/6 
(: 0)) OTJPI.J 
E. M ritz 6/6 

\ hO'l'gl BY • .:\(: 
ew ld Brink 8/6 

(IltEYLT T( I OP 1)! I·; ~'POO ~ 
A. J. Han om 8/6 

'f)(lU>()P 
• Paula 8/6 

m b fiJRWA \ 1 DB TlJ ~I 
L. hren 8/6 

hlH'PIJAAR 
G. . S. P h 6/9 

om (l h·()( l' IL\ \(: 
T. C. ienaar 6/6 

I 
.8 v.- OEKHAND 

t II nho cit. 
Po bu 25. 

u 

,rEI TAI'L.RlJ 0, 
Dor! . trout 

oon t llenlJO eh, 

I z 

DIE MATIE 
AU. ICorr .pond.... aan: 

H. S. MARAIS, 
HOOFREDAICT UR, 

D ,br 

jaar. 

No. 10. 

Intervarsity 
MA TI S n IKEYS I Aan naam 

om we r di ~ na m ame. tellin (of 
sian dit meer waarheid getrou 
naamkontras noem) t hoor. Twee 
jaar lank wa die naam Ik ys net 
in die onaangenaamste verband ge 
bruik. Ons het al gevree dat dit 
baie lank ou duur voordat daar we r 
van 'n Intervar ity-bct ing met die 
Ik ys praat sal kan word. Geluk 
kig het di verwydering van die on- 
angenarne rugbygeskille vanjaar 
w er die voort etting van di ou 
Intervaraity-r eks moontlik gemaak. 

Vandag is dit weer Mati en 
Ikeys! 

Huid) nail /lillie 

bly I p i di to tandko- 
ming van die Groot Schuur-spsn 
b groet ; mel verbusing is die 
preste ies van die klein groepie 
weergene m " met v reugdevoll e be 
wond rin i die li flin pan van 
W -Kueplend anv ar as die OOf 
winn rs. 

in • 

Vr d , Vred 
ts da r 

J) Waereld6 obi de"i. i s " , 
W.aereld riebt, 

Ver,eldill6. de wet der Hi.torie.N 
- '1' " Kate. 

Die verskriklike .en alles-verwoes 
tende ooriog wat byna ses jaar ge 
lede oor die m nsdom Iosgebar het, 
is wat die Europese vasteland betref, 
beeindig, Die moordwapens swyg 
en Duit land en sy Europese bond 
g note is op milrtere gebied ver 
pletterend verslaan. Die Amerlfta 
ner en Britte sa am met hulle AUS- 
iese bondgenote het 'n beslissende 
militere oorwinnin behaal. Die ge 
weldige oormag het indelik gesee 
vier. 

(in Europa) 
geen Vr d 

n to 

le s sonder om onder die indruk te 
kom van 'n ew Idige spanning tus 
sen Washington en Londen aan die 
een kant en Moskou aan die ander 
kant. Daar bestaan dan ook geen 
twyfel nie dat di wereld vanda in 
di . skaduwe van'n dreigende bot 
sing tussen Rusland en sy bondge 
note staan. Ten spyte van die ro - 
rende eensgesindheid wat daar by 
Teheran en Yalta tussen tatin, 
Roo ev It en Churchill sou b taan 
het, is d ar nog altyd 'n Ie io bait 

Deur Prof. ]. A. Wiid 
,HAAT EN WRAAK 

Hoewel die bulderende moorn 
tuie in Europa opgehou het om dood 
en verderf te spoeg, is daar van 'n 
warlike Europese vrede nog een 
sprake ni. Dit is waar dat die kan 
nonne wyg maar die oorlog word 
met andee middels en op ander wee 
verder gevoer. Haat en wraak word 
vanda oj> so 'n verkwistende wy e 
uitgebraak soos die we reld eskiede 
nis nog nie geken het nie. Die oorIog, 
met moordwapens het pl k ge 
maak vir 'n ander soort oorlog, 
'n oorIog waar met subtieler wapens 
eveg word. Op die nek van 'n oor 

wonne en m gt lose vy nd word die 
y terhiel van die oorwinna r gedruk. 
Nog nooit het die Romeinse vae 
victis, die brute w e-die-oorwon 
nene-beleid van die oorwinnaar, vol 
m akt r toe passing gevind nie. 

.E EN DI 
ONTMOET 

een 
in die 

. 
e~nstig vraagstukke wat nie alleen 
me op los is nie maar wat elf 
dreigender vorms aangeneem het 
Dit is genoeg om Pole, Griekenland. 
Oostenryk en Duitsland te noem· 
Op die oomblik sit die Rus e op die 
strategies-belangrike Deense Hand 
van Bornholm terwyl Stalin se be' 

rmling Tito die belangrikst 
hawestad aan die AdriCl,tiese See b . 
set het. In Bornholm en Triest 
b kik Stalin vandag oor sleutel 
po isies wat aan die oer-oue Rus 
i e "Dran nach Westen" 'n nuwt 
en we ntlike betekeni verleen, 
Di 0 i ivan Europ en van di 

we reld word vandag behe.ers d u( 
di groot vr ek n 0 e n temmi 
heid tu en Ru 1 nd en sy West r t 
bondgenote no moontlil i. Di 
g b urteni i San r nci co j 
ge n bemoedigende voortek n vi! 
Am rik an e- rit e- u i s me 
werking nie. Dit kan d look b 
twyfel word of Moskou vrywUli 
afst nd I do n v n 1 die ebied 
wat hy vandag op die alk n en Sen 
traal-Europa be et. K n Engeland 
n Amerika die Rus I at waar hull 
is? Die ntwoord op hi rdie vraa 
kan aUeen 'n b li te n ... 1 wees. 

Die posisie 'Van die ussiese Kolo 
is vand be onder rk en dit i 
waar ynlik dat hy hierdie po isi 
teenoor y bondg note dee lik g a 
uitbuit. Sond r Amerikaan e Illli 
is die milit"re posisi van Brittanj! 
te noor usland vry hopeloos. Mtta 
Amerik en Brittanje moet nOli( me 
'n terk J apanse vyand afreken rer 
wyl die u iese Kolos y hand 
vry het. ie toekoms lyk voorwaa 
duister. Vrede, vred en daar I 
g n vrede! 

d ur Prof. H. G. StoIC r, 

Maandagaand, 28 M ei, 7.30 in dit' 
C.J.V.~S al 

Welkom: 
AUe studente van die Natuurweterr 
skapp, Letter kund t Wysheg rte 
So ial Wet nskapn ens. - Simna l 
ti k 0 on imp ti k ! 

N.B. - Daar s 1 pe ial tyd viI d 
vra n besprekin s we I 

Oak: 
CALVINIS IES. WYSBEGEERTt 

IN PERSPEKTIEF It 
It 

Dinsdaga nd, 29 Mei, 8.5 uur : 01 l't: 
Lee kamer. 'n 

ALMAL W LKOM! 
0' , 
11 
111 
PI 

G! t IU R - i AN 

Die Junior nie-densitmk ie • 
vanaand om 6-uur op die Jukske' • 
bane (a t r di pawiljoen op Coet 
zenburg) p] a vind. 



~ 1 Wetenskaplike ~ 
~* Brokkies *_j 
In die bespreking van die elektro 

magnetiese spektrum gaan ons uit 
vanaf die gebied aan ons almal baie 
oed bekend, n1. sigbare Iig. Die vev 
killende kleure Iig wat ons ken ver 
kil net in golflengte. Tuss n- die 

te rooi lig (lang golflengte) en die ultra 
go violet Iig (kort golflengte) IS al die 
it tussenkleure lig, met golflengtes tus 
~r en genoemde twee uiterstes. Gewone 
:11 wit lig wat van ons gloeilampie kom, 
In bestaan uit al hierdie kleure. As oils 
t- nou egter 'n natriurnlig (verkry deur 
~o tafelsout in 'n vlam te sit) bestudeer, 
~. dan sien ons dat hy net twee golf 
IY lengtes lig uitstraal wat baie arnper 
n, dieselfde is en dus ook albei gee I 
~t1 i. So straal verskillende molekule, 
it Wanneer hulle deur een of ander 

tnetode opgewek word. lig uit wat 
'n karakteristiek is van die molekuul. 
bit vorm dus 'n magtige middel in 

:.11 di hand van die weten kaplike om 
f die molekuul-strukttuur te b studeer, 
:t elfs van molekule wat nie onder g7- 
d, Wone om tandighede bestaan me 
n· maar slegs in die opwekkingsprosea 
it gevorm word. Later meer o~r die 
ld rnolekuulstruktuur. Wanneer n ge 
e' gewe golflengte Iig nou vanaf .een 
tt rnedium ( " lug) na 'n ander medlu~ 
e· (se gIa) gaan, dan vera~der die 
; traal sy rigting net by die ~re~8 
1 tussen die twee medium . Ons se die 
s' traal word gebreek. (Dis die rede 
,e waarom 'n potlood wat halfpad in 

Water ingedruk is 'n skynbare knak 
it net op die wateroppervlak het). V~r 
It skillende kleure verander hulle rig 
t ting egter ni dieselfde hoeveelheid 
It nie. Ons het dus hier een metode 
it orn Iig in sy verskillende golflengtes 
• of kleure op te breek. So word die 
it reenboog gevorm deur die opbreek 
e- van gewone wit Hg af kom tig van 
e die son deur middel van waterdrup 
lJ Peltjies in die lug. Die fi Ikus ge 
l' bruik nou 'n glasprisma om Iig in 
1 Y kleure op te breek. Die eintlike 
Id &pparaat wat hy egter gebruik staan 
I bekend a 'n "coo ter." Soo die 
" naam nou ook aandui be taan hier die 
wonderlike apparaat uit 'n glas of 
tnetaaloppervlak waarop meer as 
20,000 lyne op een duim getrek word 

i tnet 'n diarnantpunt. (Geen wonder 
dat die "eenvoudige" apparaat f~n 
ta tie duur is nie), Dit mag u m 
teresseer om te weet dat die enigste 

L too teropstelling in die suidelike 
halfrond in die plaaslike Iisikalabc 
r~torium is...... daar is tewens In 
(he wereld nie te baie van hulle nie. 
hl~ die kort rukkie wat di.e opstellin.g 
ler bestaan, is reeds bale bernoedi 
c:nde resultate verkry, wat baie gun- 

h
Shg vergelyk met die beste. Met be 
ulp van hierdie apnaraat word nou, t Cos reeds aangedui, molekuulstruk- 
llur-navorsing uitgevoer waarby 
vera1 in die laaste 30 jaar sulke ver 
(~.sende vorderings aangeteken is. 
w It mag hier genoem word dat hoe 
d' I die rooster self baie klein i . is 
.te Op telling ffaaraan verbonde mas 
,ief - die kleinste opstelling beslaan 
n . groot .,kamer" van 44 \1. deur 
nit war 'n groot "kamera' vorm). 
'---------------------------------------------------- 

WEET U? 
I lJ"W t a k.r ho awa r dit aoma i. 
: ...... aeldji • te kry vir di ditji.a en 

tJI 11 

s~org dat u toekoms nie, na 'n suk- 
'& b"VQlIe Universiteitsloopbaan, deur 
tQe rflk aan geldelike vermoe belem 
I'll er Word nie, Jong profe sionele 
ltl~nne en vroue weet dat hulle al 
'1l18kien lank moet wag voordat hulle 
0llb winsgewende betrekking sal kan 
'n Qu. Dokter of prokureurs moet 
ttl tr~ktYk of vennootskap koop. Die 
PI' hkste en beste manier om u 
te '!lnt te bewerkstellig '1 om nou 
t !p r en u besparingl in UNIE· 

.dNGSERTIFIKATE te bela. 

I) Qop' hul. d ur middel van N •••• 
,,' Ille Spur "la, of vir kontant. by 
'Ie Poalcantoor. 

DIF... lJAND OF .. 
OPGETEL! 

Tokkelokke en Ii inal jaars 
Medici 'Jaag! 

Dat die Ik y vasberade is om die 
hele ou Matiel nd om te dolw in 
hul oek na die verlore Viktorie 
blyk uit die feit dat hulle 'n uitda 
ging namens die 6d jaar Medie e 
tudente aan die Tokk lokke ri 
het. Hier kyn dit (volgen betrou 
bare-bron berigte) dat "hoe ze die 
per poog te delve hoe mee bed rf 
Z ontmoet I" want die Tokkelokke 
het dadelik die handskoen op ter en 
is vasberade om die Tkeys te wy 
waar die Viktorie Ie f 
Interversity begin om 9.45 Sater 

d goggend wanneer die Siagters teen 
die 'I'okkelokk op Vanderstel se A .. 
veld (Bergzicht) draf - en die Me 
dici kom in hulle duis nde om d - 
noods in te gryp met gifgas (chloro 
form I) as hul operusie nie sl ag nie I 
Hull al weI uitvind dat die Tokke 
lokke' nie ulke mak pasiente is soos 
die lewelose modelle waarop hull 
eoefen het nie I Maties kom kyk hoe 

die pesient» die dokters kafloop in 
'n rugby-operesie. Dit zi] zoo I 

COil ser votoriu Ill, 
Stellenbosch 

25 en 26 Mei, om 8.15 n-m, 

Die Stellenbosch Universiteit 
Vroue Vereniging bied aan: 

THE VILLAGE WOOING 
(Bernard Shaw) 

en 
ST. SIMEON STYLITES 

(F. Sladen Smith) 
Regie: Joyce Burch. 
Pryse : 3/- publiek: 2/- studente. 

Vry van belastin 

JrlEL OM MATIES ! • UEF LE 'TUDIO 

Pl"Just ruut, 

DIE EI ~ F;; 
Oader penoonUk. to ... , ..... 
(Mnr. en Me .... an Zyl) 

SIGARETTE en TABAK 
SJOKOLADE· en GEBAK 

VARS VRUGTE 
en 

GROENTE 
LIGTE ETES ALLE UR 

In ruil vir u gewaardeerde 
ondersteunin& wa rborg ons u 
DIE BES'l'E DlJiJ'NSTE 

AIleen Pakke Klere met di~ IA ND 
GEMAAK kan u die . 

ONDERSK IDING 
gee waarna u nog ltyd verl t • 
Klere van aan ien-k r wat 'n ~ 
not is om te dra, en kl re w t ,n 
man die Iekker evoel en b wu theid 
gee d t sy klere GO D AS - DIT 
i die klere wat gemaak word deur 

Jac, J. du T oit en Kie. 
Ons voorraad towwe luit'n groot 
keuse in - die nuutste kleure en 

patrone is uniek in ontwerp. 

Ons pesialiseer in Aand- en ManeI 
pakke en To s vir Predik ~t '. 

Ook is on die OffisicHe Agente vir die 
UNIVE SITEITSKLEURE. 

Moenie uit tel ni f - Raadpleeg ons 
eers! 

Jac. J. du Toit n Ki . 
PI inatr t, ~TELLENBOSCH. 

" OP '·H I HI ;.IE 
Te midd van'n re te naturelle 

atmo feer het Sonop Vrydagaand, 18 
Mei, hulle jaarlikse huisdinee gehou. 
Die versiering van die saal het 

gepas by die toneelopvoerin I ,,0 
diep rivier, 0 donker troorn", wat 
na die din e bygewoon i. n die 
voorportaal het 'n vuurtji aanloklik 
ge loei n die tr disionele kaffer 
pot was ook teenwoordig. Selfs die 
slang wat in die opvo ring voorge 
kom h t, i nie v rgeet nie. Herr 
rang kikkings in alwynblare gedoen, 
het kl ur an die al verleen, 

N di opvoering het Irnal t rug 
geke r om koffie en p t itjie te 
geniet voordat hulle uitmekaar i . 
A eregaste het opgetree Dr. Met 

ring' n M j. D Bruyn, Mm. h 

Mev. '. Smut 11 Dr. en Mev. G. G. 
ICillie. jnr, 

008 9 
nty 
Bollel toor 

n probeer on 
groat 
oer keidenheid 
oetwyne 

en keurige 
A pt::;t .. drankie 

r van Sonop 
M i, h r 
a m m t 

MATlES! 
til id T 1 i! 

On Tik- en Afrolwerk 
1 u help . 

VER AAL URO, St II nboach 
Dorplt t, Po bu. 180. 

(}Iloou 6) 

BI mm rt, 

c 

Di Winkel vir billik n 
spo dig b di ning. 

i it 

On hied u delkundig. 
be ienin en bet oub • 

n. 

JOBRNING 8 SHU 
( i •. ) 
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ST 
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Die opu/"re 
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Haarkapper 

PRO 



Hokki Hokkie 

MA 

N EI 

-0- 
Jurisoh 

I 8&00 
1-5-0. 

MATIE AN E OP OORWINNING 
UITSTEKEND 

Nadat on eerste span twee wek 
. lede OP. N';1weland met hulle prag 
tlge oorwmnmg oor Tuine op so 'n 
b sliste wyse getoon het waartoe 
hulle in taat is. h tons geskry£ 
d t Ike Matie n die groot wedstryd 
v n more met di volste vertrou 

I k n uitsien. sn ho nader daardi 
Int rvar ity van 1945 ekom het hoe 
kerder het on van di k n ~ van 

on pan geword, nie n t omdat dit 
se;> moet wees omdat ons Maties is 
me, maar ook omdat on eker j 
d tons 'n bet~r span het as die Ikey .. 
Maar to IS daar no altyd bier 

onderla?g~ daardie evoel van twy£el, 
want dit 1 m_os Intervarsity en 'n 
mens weet nooit wat kan g beur nie I 
A ~it waar is v n rugby dat 'n m n 
nooit vooraf met ekerheid k n voor- 
p 1 wi na 'n w d tryd corwin- 
!' I. van die veld 1 tap ni , dan 
J dit soveel t erneer waar van Inter 
v r ity. lkeen en lmal ooi 1 wat 
hy h t in die tryd, want di . mos 
d rem nie sommer so 'n dag nie t 

Ma r tog wil on die stoute skoene 
ntrek n onder meer verklaar dat 

on "m nne v n taal" more al or 
vir di roemryke oorwinning. On 
s dit in die eer t plek op grond 
da rv~n .d t die Ikey on voor p - 
lers me m to<!m al kan hou nie. 

DIE .VOO SPEL 

.8 vi,wlnkel .. ir 
VA GEBAKT.tt: VI , 
AA TAPPELREPIES, 
OUTVI en KIPPERS. 

sal afhang van die uitslag van die 
stryd tussen die voorspelers, En o.i. 
IS ons voorspelers ongetwyfeld mans 
genoeg vir die U.K.-agttal en sal 
hulle die bal genoeg aan ons agter 
lyn besorg om 'n Matie-oorwinning 
t~ vers ker. Die Matie-voorsp lers is 
me alleen swaarder as die Ikeys nie 
maar boonop is hulle nog besonde~ 
bewe glik ook en aan speed ontbreek 
dit hull nie. Met die puik sarnespel 
wat hulle in die vorige paar wed 
stryde g t oon het, sal hulle hut te n 
standers deeglik toets, . 

DIE AGTERSPEL 
In net 0 'n mate as van di voor 

spel, is dit ook waar dat daar tu sen 
di agterspelers dwarsdeur die wed 
stryd 'n verbete stryd sal woed. Die 
Ikeys reken op mann oos Van der 
Spuy n MaIherbe - Al Smith is 
we ns 'n be ering nie bskikbaar nie 
e':1 Van der W It al seker ook nog 
me kan speel nie - manne wie e 
bekwaamheid reeds bekend i , maar 
hulle skakelpaar al bulle kou e moet 
optrek. Ons meen juis dat hierin die 
Maties se groot voorsprong bestaan 
Met 'n skakelpaar oos Sennet e~ 
Peet van der Walt het verlede week 
beter daaraan toe, en Oosthuizen en 
Krone sal seker kanse genoeg kry. 
Peet van de Walt het verlede week 
teen Transvaal, en veral in die eerste 
helfte, skitterend ge peel, en a hy 
more no boonop agter 'n wenpak 
voorspeler k n peel, kan ons groot 
dinge van hom verwag. 

Op die verdediging blink ons agter 
lyn altyd uit en on is eker da rvan 
dat die linkse Van der Spuy en die 
geva rlike Malherbe g en beweegk ns 
gelaat sal word ne, 

DIE voon I HONG 
S mev ttend kan ons dus se dat 

dit lyk a of ons vol vert roue op 'n 
Matie-oorwinnin kan uit ien n 
more se wedstryd. HoeweI die pan 
ne besonder goed teen mekaar op 
weeg, ly dit tog a of die Matie 
'n voorsprong het wat die skakel 
pare betref en boonop i die kanse 
goed vir 'n Matie-m ester kap in di 
tryd om be. it van die bal. En dit 
is nngetwyfeld van die allergrootste 
bel ng. . 
Ma r 1 at on onthou: di Inter 

v r ity en enigiet kan gebeur: di 
terker span het al dikweIs in die 
verlede die onderspit ged 1£ in die 
ge kiedkundige botsing I 
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On suks s to . ons hul rna r go d 
I I Idon f it, net oos 

n oud-M' ti w et d t vir di b st 
waarde n bedi ning is danr net n dit is 

wat die Maties 1 die I a te 50 jaar b dien, 
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Nadat ons eerste dames pan . ver 
lede week so mooi vertoon het deur 
die terk Atlanta-span te klop kan 
'n mens taamlik optimistie wee' oor 
hulle kanse in more se Intervarstiy 
bot sing. 
Daar sal sender twyfel more taai 

en aanskoulike hokkie te sien wee 
wann r di twee spanne bots. U.K 
het vanjaar reeds bewys dat hull 
soos gewoonlik weer 'n gedugte span 
h t deur al hul wedstryde sover mas 
lik te wen, maar ook ons damespan 
was reeds vir verskeie goeie verto 
nings verantwoordelik. 
Waar Stellenbosch so dikwels in 

die verlede die onderspit moes delf 
meen ons tog dat hulle mOre 'n uit 
t kende kans het om 'n end te maak 
aan hulle te nstanders se oorwin· 
nin sdrif. Die goeie afrigting en be 
ond r goeie kombina ie van die 
Ikey-dame het gewoonlik nog die 
deursla gegee, maar o.i. hoef die 1 

~atie pan vanjaar ie in hierdie op I 

s~gte terug te sta n vir nige span I 
me. Daarom het on goeie hoop vi! 
'n Matie-oorwinning wanneer die i 
dame more aanmekaar pring. I 

ONTHOU ote DATUMS! 

T'entoonstelling : 
Skild rkun - Carnegiesaal - 311 

Mei tot 2 Junie. \ 
Handearbeid - C.S.V.- aal 31· 

Mei tot 2 Junie. 1 
Pry. uiennerskons ertet 

n 
Junioraand: Vryda, 1 Junie _,,; 

Konservatorium aal. 
Senioraand r Saterdag, 2 Junie _,,; t 

St d aal. 
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