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D IE Stellenbosse SR het verlede week in 'n persverklaring die tud nteraad owe I 
as die studente van die Universiteit van Kaap tad v r oek om wei aan 'n tr dl lc 

nele Nuweland-Intervarsity deel te ne m. In die verklaring word gevra dat - ange I n 
dit blyk dat enige gewysigde vorm van di tradisionele Intervarsity op Nuw land on- 
moontlik is - die belange van die meerderheid van die studente aan beld univer it it 
in ag geneem moet word. 

ERNA SMIT, Mej. KUESTA '72, is nie net op grond van haar 
skoonheid met die oorspronklike kroon van sewejaartjies be 
kroon nie. Nee, sy (en al die ander deelneemsters) moes vrae 
lyste invul en twee persoonlike onderhoude met die keurders 
voer. 
Die tipe vraet Wetenskap, politiek, sport, ASB en 'n bietjie 
van alles. In die eersie onderhoud is daar belangstelling getoon 
in hdar belangstelling,~, terwyl die tweede meer "sielkundig" 
van aard was. 
Erna is 'n derdejaar BA-student (Statistiek en Sielkunde) en 
is in Nerina te vinde, maar ... gaan al 'n jaar en see maande 
vas uit - met die Stellenbosse Kuesta-kontakpersoon! 

Hoewel die Ikey-Rugbyklub 
Stellenboseh roods verseker bet 
dat ntervarslty gORp ,01 Rut word, 
hang (lie limy se pawlljeen-dec 1- 
name nog at van '11 refer ndum 
wat aanstaande week deur hut 
studenteraad gereel word. Die stu 
dente moot tom of bulle ten gull 
sto van 'n "rn e-geHcgregf'ercle 
JntervarRity" is of nie, 
Die voorslttor van die UK 

Rugbyklub, mnr. E. T. Simpson, 
het in 'n verklaring gese dat 'n 
tradision le Nuweland-Jntervar 
sity op 27 Mel g sp 1 sal word 
ongeag di. ultslag van die refe 
rendum. Die Intervarsitykomit e 
is 'n subkomitee van die Rugby 
kJub en ni aan studenteraadsb - 
sluite gebondc nie. 
Reelings vi r die wedstryd so 

wel as soaiale funkslea is reds 
getref. 

nie, dit glad nle gehou moot word 
nle. 
Nad t verlor dour die Kaap e 

atndsraad gewcl r i vir 'n private 
en ge'integr erd Tntervarstty op 
Grocnpunt met die r rgument 
dat die veld be skadig sal word - 
het die Ikey studcntoraad vcrklaar 
dat hy st ds voortg an met po 
gings om 'n veld vir so 'n wed 
stryd te v rkry. Ook die Ra d 
van die Univ rsitcit van Kanpat d 
hot hom t n gunste van 'n geYn 
t .groerdo W dstryd uitg sprc k, 
hoewel dlt nou blyk dat die reg 
ring so 'n byeenkoms nie sal toe 
laat nie. 
Onderhand ling is verlcd ' ja r 

d ur die lkeys so stud nt r ad, 
rugbykJub en R ktor met sowel 

die W -I ugbyunl as die reg rin 
g . vocr oor die moontlil h ild van 
'n gefnt gr .rde wedstryd op 
Nuw 'land, m .ar v riof Is nle to . 
gost an nlo, Hk rn het di UK 
Rugbyldub hom be ild v rkl r 
om onder di omstandl hode weer 
ian 'n tradlslon lc ntorv ratty 
d 1 to ncem, 

(Sien 001(; vollcdig _ SR-v _rkla 
ruut op bladsy 9,) 

GnOENPUNT 

Die Ikey-studenteraad bew r 
egter dat die plaasvind van die 
wedstryd - ten spyte v n die 
Rugbyklub se verklarlngs - nog 
goensins beslis is nie. Sy stand 
punt Is dat lndien Intervarsity nl . 
vir al sy studente toeganklik is 

RENE STOTT is onlang. as 
M j. Ingenicur qekroon. 8y 
mo die trapkarrc ttl It di 
Formule P( daal) a/sit and ,r 
om. hulto ua/ to sW'. Dtitirin hot 
him die gecsdri/ tige koningin 
,,'ingenimt,'lly" geslaag dour d'(~ 
wonn;r 'n klap,flo n te IJ loot. 

NUWE ORGANISASIE MOET 
ASH VERVANG -se ASB-ver lag 

'N NUWE Afrikaanse studenteorganisasie moet in die plek van die ASB gestig word. Hierdie 
besluit is die afgelope vakansie op In spesiale vergadering van verteenwoordig rs van 

agt geaffilieerde Afrikaanae universiteite en studentekolleges in Pretoria geneem, en volg op 
'n interne ondersoek wat die ASB op verskei.e kampusse geloods het. 
Die nuwe vercniging sal waar- wat aan die einde van Junic in Sy I de moet nou er by landsake 

skynlik gestlg word op In gckom- Bloemfontein plaasvind. botrck word. 
blnecrde ASB-FAK-jeugsaamtrek Sake wat nou glo aandag geniet, (Sicn 001(' SR-'ucrklarin{} op 

- behels ond r meer: blads~J 5.) 

• In Verandering van die Chris 
telik-nasionale grondslag. 

d' 

Keur Berig Af 

"Jesus People" • 'n Stelsel waarvolgens 81 ,gs 
stud nterade lode IB, en outoma 
tiese stud ntelidmaatskap by go 
affmo rde sontra beeindlg word. 

• 'n Naam vir die nuwe organt 
sasle. 

ONS wil nie mense wegrokkel 
II van die N.G. Kerk of enige 
ander kerk nie", lui 'n persver 
klaring wat die Stellenbosse 
"J esus People" na aanleiding 
'V n 'n berig oor hul bedrywig 
hode in die Sunday Times uit 
goreik het. 
Dl, veertlg lode van hierdic 

gro p woon ger old kerkdlenst 
van die Kleurllnggerneente in 
Jamestown naby Stellenbosch by. 
In die verklaring ontken bulle 

da.t hulle 'n "cult" is en 'n "new 
religion" geAti het, S008 aange 
vOer in (lie betrokke b rig. Bulle 
fA nie wen enlge kerk nle, en pro 
h er ook nle lklmate van die N.O. 
Kerl< w groklcel nle, 

Ie v srklarlng; is onderteken 
deur Rendri Vorster, Dawld Botha 
en Anvm. van Wyk. 

PROGRESSUJWE DENK)~ 
Die ASB so intern onder so k 

h t aan die us gebrtng dat dle 
moderne Afrlkaanso student pro 
grcssl we donke en resultate els, 
in terme van vreedsame naasbe 
staan met and rvolkig s en and r 
tallges dink, .n bclangstelling vor- 
1001' het omdat di h rsrnde 
strydpunte hom nle tot optr de 
aanspoor nie. 

PARTYLOOSHEID 
Op die vergadertng Is gesa dat 

nie net die ASB nle, maar ook die 
Nastonale arty 011 AfrikannBe 
kultuurorgantsast s met die jong 
Afrikaner nit vocling geraak het. 
Die nuwo organlsaste moet 'n in 
tensi we studle van all(~ politick 
kwessies maak sonder om horn 
aan 'n spesifi ke party t verbind. 
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• 
VAN])AO mu Iokkonserte 

vor kil hemelsbreed van 
die van die vorige eeue, 

Die erste muaiekkonserte 
was " Vel tonings", Die meeste 
mense het gedink dat die voor 
draer 'n soort natuurfrats is 
( n hy was eintlik ook). 
Die crste oponbare konserte 

h ,t heel waarskynllk in Engcland 
begin. John Banister, 'n violis, het 
op die idee gekom om toogang to 
vra by konserte. Hierdle konserte 
h t in 1.672 begin. Elke middag om 
vloruur was daar 'n kons rt soos 
goadvorteer in die London Gazette 
van 30 Des .mber 1672. 
Ons is vandag gewoond aan 'n 

muslkus wat alleen optr e, Hler 
die gebruik h t e rs m t Franz 
Jiszt (1811-1886) ontstaan. 
V 66r l830 het die solls aan om 

tr mt tweo of drlc items op die 
pro ram deelg ,n em. Die r s van 
die program is verskaf d ur 'n 
ork s ,(bestaando uit nigiots van 
vyf en meer spelors). Dikwels 
mo s die arme solis saam met di 

HEINRICH VAN OER MESCHT 
behartlg vandag ens mu lekwaar 
derJngsrubrlek. OJI epeslaal op die 
been gebrlng vir al die e naames 
en ook die wat dl huldlge skit 
terende konsertr ek bywoon. 
lIIu8tr88le: Jan Coetzee. 

r gt rkant na die gehoor gesit het. 
(Op die manter hot hy twee dinge 
bereik : hy kon sy aristokratiese 
neus ten toon stel, en daarby kon 
di klankbord van die klavier die 
klank op die gehoor projekte r). 
Groot kompetisle het ontstaan 

tussen die planlste. Die oen wou 
'n groter aanhang he as die ander. 
F'rledrlch Kalkbrenner (1785- 

1849) was 'n planl wat hom gra g 
tus n die delllkes won slon. 
D ar is 'n storie d t Chopin, Liszt, 
Mendelssobn en Iiller (almal 
groot ptanlste) hulle oos boerne 
laarR aangetrek bet, en die anne 
J{alkbrenncr too by in 'n de tige 
ka ee geHit bet, Inidrugtig gaan 
grMt het. 
Elke planls was seker dat die 

mani r waarop by spcel, nou net 
mooi di enigste metcde is. Byna 
Ike pianis het dan ook 'n "mc 
tode" die lig laat sien. 

plaasllke "stCl'r(" optro - wat 
dikwels maar amateurs was. 
Die klavler is CCl'S in 1709 "uit 

govind". En di t het darem baie 
anders g lyk as dlo yslike vleuel- 

00, moo by M.ltiehod, '. P. lIuysamcn. 
Ontmoet bom by Mutuolg .bou, Bird trant. 
Telcfoon 2915. 

Nedbank bied u die volle reeks bankdien te 
alm I .. p sifiek vir 
uoiv rsiteitstudente beplan, 

o 'n Bankbestuurdcr ter plaatse om u oor 
aile bank- en geld sake in te lig. 

I 'n Skak I-vir~Kontant-masjien wat u in 
staat stel om enig tyd van die dug of nag, 
sewe dae 'n w ek, R to kontant te onttr k. 
I OCI1 aan oek om '11 Kit koruantkaart en II 

hoef nooit kort van geld te wees nie. 

D 'n Studente-kitskontantrekening wat 
r nte op u duaglikse sal do lewer-en u bctaal 
gecn grootbockgelde nie. 

[] 'n Volle reeks han dien te, met inbcgrip 
van bcsp rings, deposito's, versekerings advies, 
reisbc pr kings, r j .igers tjek . 

[J Gratis cksemplare van N dbank se 
Jkonomicse Bulletin (maand Iiks) en 
~konomiese Spieelbeeld (kwartaalliks). Vra u 
1 akb stuurdcr am u naam op die po Iy 
te pIa, s. 

o Studcntelenings {tot R400 per jaar van u 
tw ed jaar ( f), M BA-Ienings en, nadat 11 die 
univcrsitcit vel'll at h t, I ning vir jong 
b rocp I ann . 

Gnan cs Is v ndag m tOns Man by u 
univer itcit en ry volledig be ond rh de 
oor wat Ncdbank vir u an doen. 

Met die verskyning van di 
vioolvirtuoos Niccolo Paganini 

I <1782-1840) het pianiste besef dat 
daar iets is om voor te work. Hul 
le het hom begin na-aap. Hande 
is hoog bo di klawers gelig en 
ligga msbewegtngs is uitgebrci 
om hlerby te pas. Die virtuoos het 
te voorskyn getree. 
Liszt wou die klavi irvlrtuoos 

word. Hy was in 1839 di eerst 
vlrtuoos wat 'n eenrnanskonsert 
gegee het. 
Liszt het ook nie opgestap, sy 

HI)('('1 gespee] en dan afgestap nie. 
Nee, fill. 'n paar nommers It ,t hy 
eel'S tu en die gehoor rondbeweeg 

, ell met sy vrtcnd ' geH(l)R. Dan, as 
hy 1'10 g('voel het, het hy Wf'C)' hy 
di~ Je) ivier plausgenc em, Tu senln 
Iu,t die gehoor goma 1, wr t hulle 
won. nif programme wa egter 
hail' Iank r-n hail' min mite I 011 
'n VOn( program verduur. 
Veral die vroulike deel van die 

gehoor is he ltemal deur Liszt 
betower. Bale van hulle het 'n 
stukk! ,van sy klere of v n di 
klavier waarop hy gespe.l h t, 
probeer buitmaak, en dan as 'n 
ko. baarheid bcwaar. Liszt h t sy 
m gnetieso krag hecltemal beset, 
en dit de glik uitgebuit. Twce 
Hongaarsc h rtoginne hot glo op 
In k er 1 Uk op die vloer Ie en 
baklei om Liszt so snuifdoos in die 
han de te kry. 

TING}jLlNG 

klavl -ro wat vandag op ons kon 
sertvcrhoe staan. 'n Mens kon 
definltlef nle so lekker uithaal op 
dl vroeer klavi l' nle. Snare hot 
dikwels gewaai. 
Jan Ladislav Dussek (1760-1812) 

was die eerste pianis wat met sy 

As Liszt in 'n klavierkonsort 
'saam met 'n orkes opgetree h t, I het by, as die orkes aIle n spe I, 
sit cn praat, beduie, dio tyd uit~ 
gcstamp op di. vloer, of so rond 
g vroctel dat sy medalj s getinge 
ling het. 
'Ruie vnll hit'rdi(' ()1 nisto wa 

Upt l'n ml e. Mozart, Muulels ohn 
(11 J,i zt Waf' 'n Imar Vi n III w t 
001' bom( n lit e mUl'lilmlitc'lt 1 (' 
sJ 11 Iwt. ~ alnt- "till8 (1835-1921), 
hyvool'lu·f·1tl, h(~t oJ) gt .inar y 
flt'huut g't m.luh:. Sy progmm bet 
h ~sttUIll nit 'n Mozart·klavicrlroll- 
f'rt, Beethoven s" derd, klo.vim·· 
h:omwrt, 'n sonatc vun Hummel, 'n 
Prc'hut( ('n }uga van Bnch, en 
tuI J,,~ vall lIandnl I'n }{nUcbr('n 
Ill'r. Alles bct llY \lit Y I 01) ge- 

I Sl)c'd! 
.mug ne d'Albprt (1861-l932) het 

001 vnn bal vrou g hou. Hy h ·t 
kCS gphad! rrweed in d'Alb l't 8,' 
ry was T resa Carr ,no, s('If 'n 
groot pianiate, en iemand wat 
Itans gesion het vir alt saam vi '1' 
egg notc'. Danl' het glo >udELg in 

'n Duitse tydskrif die volgendc 
resensie v rskyn : "Frau Carreno 
het gister vir die eerste keer die 
tweede klavierkonsert van haar 
derdo man op die vi rde F'ilha r 
moniese konsert gcspeel." 
Die vcelsydigheid van hierdie 

m ns was vcrstommend. Die be 
roemdsto gcval is soker Pad 
rewski (1860-1941), wat sommer 
ook CCl'S o minister van Pole was. 
Sy maanhar h t 'n gro t indruk 
op die dam s gemaak. Een keer 
het hy, voor optrede in New York, 
'n w ek lank da gIiks sewenttcn 
uu r geoefen, 

PANTOMIME 

Vladimir d Pachm nn (1848- 
1933) wa ook en van die pianiste 
w t daarvan gehou h t om toe- 
sprak f te steek. Hy kon bal 
oordrewo bewegtngs maak. George 
Bernard Shaw hot e n eel' ge 
skryf: "Mnr. Vladimir e Pach 
mann het sy bek nde pantomime 
vcrtoning gelewer, met begelciding 
deur Chopin". Weens die vorm van 
sy gesig, het Pachmann die by· 
naam "Chopinzee" ontvang. 
Di hoogte v n die klavicrsto 1 

was nooit na achmann so smaak 
nle, E n van sy plesiero was om 
die gehoor in spanning te laat 
wag t rwyl hy di stoel op- en 
afstel. Dr n sou hy In bo lc gaan 
haal n dit OJ) die stoel sit. Nog 
nio r ,g nie. Dan een blaal uitskeur 
'n die op die stocl ne rait, Met 'n 
t('vred( gUml g sou hy dan wcg 
val. 
'n Pnar I)iani te was regtig b ie 

('Ics ,utricle:. Nu.talie Jnuotha WOll 
hyvoorb~hl noolt Ol)tr c' U Illlar 
lieflinghond ni binn ha lr gc igM 
w'ld wn nie .• y het oole nJty(1 'n 
g't lwdehoold m t groot gab tr 01) 

die 1 hlVicr 11('0 ge it Daal omlBr 
1 on NY 1 gti tlie )(' 1 uie, het y 
g('Hf-. 

ON))FJRSTEBO 

ouers vnn b lowendp kin~ 
d l'S h t hulle in 'n verhoogloop 
baan gedwing. Isaac Alboniz (1860- 
1909) h t sy d buut op vierjarige 
leeftyd g m aka Eon van sy toer 
tji s was om mot. sy hande onder 
st ho t.n Hpe 1. 

Vnllllund om 8.15 in lie Kon- 
.. rvl torinm anI Imn onM lui WI' 

II Alicil de. l.arrochu~ '11 111nd r(,_ 
noot v n Iheniz. Alicin, tlt) 1.111'· 
)'oellu word hmdcou u. (en VlUl 
dh~ vool' ttl If wemle vl'ottlilce })in 
niMh •• Jnmm.· , m t lr ge'( n tOf'J1.jit 1'1 
v II h tar ule! 



PROF. DR. DIRK OPPERMAN, skrsnoer van Periandros van 
Korinthe en ons hoogleraar ,in Afrikaans6 Letierkumde. 

Die Matie, Vrydag, 2] April ] 972 

"Die rym Deem ook 'n hele lewc in beslag: 
jou doen en dink, [ou soek na ander en jou wag. 
Jy is 'n heer er net soos ons, maar jou gcbicd 
is gans die skcpping; die mens, die ster en rlet, 
Jy is die tamariskboom, die spreeus wat daarin sit, 
sowel sluipmoordenaar as heilige wat staan en bid." 

HEUMION)4JE kom weI van butte af in, maar ek dink tog die chltfonrok t in orde - 'n 
" mens wll haar Die opsaal met 'n mantel Die!' 
"Wnt vun 'n halfm nteI?" 
"JII, dlt gee hnar 'n goele vol 

rug as sy VOOl' Prokles knlel, Sy 
moct nio so .sexy' lyk in daardle 
ton -el nie. Op die vcrhoog lyk dit 
werklik prngtig, weet jy? - bale 
dramatics." 
Ek is in die klerekamer aan die 

ugtcrkunt van die H. B. Thom 
gebou en dee] vir 'n kort rukkie in 
at die bedrywighcde, entoeslasrn 
en opwinding wnt die voorg nome 
opvoorlng van Perta ndros 1]((1/ 

1(ol'iJlt1w verges I. 

dr. inligting. G woonlik is hulle 
wel getrou an di geskl denis, 
mnar dit Ie beslls 'n beporking op 
die ontw rpm's, terwyl die mo 
derne mens St. belangst lling tog 
goprfkkel word dour 'n nuwighetd, 
'n andersheld. Daarom gebrulk 
hull hierdte ja r hoofsunklik 
helderkleur-ig velt, waarop hulle 
deur appliekwerk allerlel patrone 
saamst 1. 
Op di wyse hot die ontworpers 

vrye teuels HHn hullo skeppings 
drang g 'gee en interessante pa 
tron goskop. Hull mnak gebrulk 
van b sand 1'0 kl ursnm stelllngs 
en sommig ontwerpe nelg Indor 
duad corder no Afrlka-kuns .n 
"Op art" as na die trudtslonole 
Grtokse styl. 
Al hlerdie kunsskopplng VCl' 

leon 'n kl rurvolle inter ssnntheid 
wat die b I( ngatelling' d de lilt 
prlkkel en di. . nd g van <11< 
gchoor moet trek. By 'n Gdcltsc 
dr m verwag 'n m n dowwe 
klcure, maar di ~ opwlnd nde drag 
worp dr rdie idee he It mal om 
vel'. Ook di ~ peler kan daarby 

AANGEPAS 
Ecnlumt, teen di muur, i danr 

'n reeks sketse van die Grlekse 
tipe kleredrag wat by die stuk 
annpas, A n die under kant hang 
die rye kostuums. Wat dadellk 
opvul is dat die kostuums self 
gcenains op die tr dialonele 1 \ s 
geskooi is nle, maar dot dlt ve 1 
tnt or nangopas is by di mod rne 
tyd. 
Mev. Hllalne Aucamp, van wie 

die Inspirasie vir hierdie klere 
drag eintlik ultgaan, verstrck vcr- 

Dorothea 
Labuschagne 
skryf 

E IAN • In N 
DAAR iR reeds ongeveer Sep 

tember verlede jaar besluit 
om Periandros van Korinthe 
op te voer. 
Prof, Fred le Roux, by wie so 

kantoor ek eerste nangeklop het, 
vertel my dut hy dit reeds lankal 
booog, It ngeslcn Peruuutros, snnm 
met Die Pluimsau d Waai Vm' en 
Germsmicu«, wat reeds dour die 
Drama-departement opgovoor is, 
as die bcsto Afrikaanse versdrama 
beskou kan word. Vanjaar vocl hy 
dat hulle wel oar genoog knap 
m nspelr 1'S besklk (slegs drie roUe 
Word dour die vroulike geslag ver 
toll{) om die opvocrlng aan to pale 

VAKANsm 
l)i~ kostuums is reeds gedu 

l'cnde die lung vak nsie ontwel'p. 
Ann die begin van Fcbl'uarie het 
tli hoofapelcrs begin om tc repe 
tf'cr, terwyl dam' in elk gevnl noolt 
sprnke vnn 'n kort vnkansie vir 'n 
(h'nmastudent is nic! 
Oo)e die df.·){or, wat 'n (ouhcid 

IiItel hp)wls met gcringo wysiginge 
hl(lion no(}ig, het roeds van voor 
din April-vakan 10 vorm begin 
tt nmeem on(](.,r clio JoilUng van 
trnlr, 'Emllo Aucamp. By llct pro 
h('or om bURios 'n Grieles atmo- 
feer to simp, maa hy bm~J{.ou dll' 
d('kor hoofsaaldil{ n db .. tc\r 
grolld vir dio 8lJelcrs, wnt op (~en 
\VY8(~ IIf 'uk moet doon lUlU dill 
heluuJtrJkbeid van ,lio tele nle. 

* * * Dn) 0lwocl'illg Vlln I eriandros 
vnn ROl inthe <leur dlt studt nh' 

V.lIl dif~ J)epn m( nt van Drnmu, 
~1I1( plan op 21 em 22 AI)rll en op 
"', 2~ en 20 April in die n. n. 
"'holU-tf~ntor. 
Di Utolrol word d( U1' Ph lip rlu 

PI Bsis vCl'tolk, met Tarina Kloyn 
s Mnlissa, Dawio Malan • Kuup 

SI']os, Johann van Hecl'd(.m us 
LUkoPhl'oon en Eug nie Kt'ug'r 
a.s H ,rmiollec. Ander bclangrlk. 
sPel ,1'a is Robin Malan, Fred N 1 
(Is C nguloon J nnie Botes RikA 
~ nn.l as S ~pho die digte~()S en 

t n vnn 13rugg.11 as die s .gsmftH 
Vo'n die ront.rose . 

. 1)io musielt vir hiordie O}lVO , 
l'ln l-T go Is speJsiu I g lwmpon or de ur 
ubprt du Plessis. 

REGS: Tarina Kleyn as M e 
lissa, Philip du Plessis as 
Periandros en Johann van 
H eerden as L1tkophroon in 
UTS se aanbieding van 
Periandros van Korinthe, 
'Waf vanaand in die Thom 

begin. 

* 
RIA OLIVIER voel bale entoe 

hlHth~s oor hlerdle twf ede op 
voorlng. Weens hanr vreeiire 
ondervlndlng was sy re dM goP(1 
met die stuk hekend, ma I' MY 
dink tog (]at sy rYI)cr geword het 
en dut haar Insig nog Ht(,Nls ver 
dlep, 1I0e beter 'n mens Portan 
dros leer ken, hoe meer ., .. 1' pek 
tl('w(' word vir jou ontalult, 
Dit is waar dat 'n v('t'~cirRma 

hoer isc aan die spc)c'l'S st I as 
'n gpwone toneolstult, a ng sien 
di(~ vcrs oortllig. nd gese moot 
wOl'd, terwyl uic' struktuur tog 
bnholl(. hly. 'n MenA Imn nooit 'n 
woord van jou i invoeg nie, 
aang alell die rym 'n vC'rdcre bin 
dcnde fnktor is. Die v rsdramn 

V'l'g dus 'n baie goeie dissipJ n 
en 'n ubsoluut, volgehouo konl:! n 
trasi . Hierby is dit interessant 
om to weot dat die 1'01 va.n P ,riun 
dros die aanleer van moer as 'n 
duisend v l'srei:ils behcls! 
Opperman se vcrs is egtor baie 

Boepe), Omdnt dit so de ,glik uro 
matit's gnvisualiseel' is, is dit 'n 
ll1 erlil«( stuk om op t voer. 

D1T i nltyd Intel'Cs nnt om t. 
vC'rUt'('Jl} want '11 sltrywer dl 

infolpil'H81~ of h1f (\ vir 'n )mu w('rJ 

bnat, want. lndlen hy Into)'( as nt 
I'll gocd vool in 'n kostuum, o 
dit hom di selfver'trouo om sy 
1'01 met grotci- oortutging te vor 
tone 

N AKTIUJIJ) 
Benewens die vclt dra die vroue 

in die stuk chiffonrolcko, met 'n 
Iyfl{otts onder, om die indrul v n 
nauktheld en waslgh eld te sk .p en 
tr l'sclfdertyd met die nnd r m t , 
rlual te kontrnsteer, 
Elc kyk om my rend .. n bose f 

WN'l' opnuut - dunr ste el dar m 
veel me l' agter so 'n opvo ring R 
wut 'n men. bead WI nn .or jy om 
8.1l) nm., program in dip hand, by 
die teatcrdr ur Instap. 
nat so 'n opvoerlng d egllke 

b plannln en voorsk nlng vir 
all .dl ndo gebeurlll hede v rg, is 
01 cr. Wat dl(' koatumcrlng bn 
tr f; di hoofsp ler, hUip du 
PI ssls, drs, deur die loop van die' 
nand vy versktllende moudermga 
o lcombtm s! s van kler drag, ... 
we .rby twr e root mantels ill {, 
slult is, As hootkarakt ,1' i hy 
omtr mt voortdur nd 011 dl. v r 
hoog en dnarom g n 'n pest 1 
klo .dk mcrtjie v r hom ngtl'l' di 
verhoo ,opgcrig WOLd, waar by 
vinnlg kan aau- n ulttrek. 
Daar is sowat, 8 .sU v raklllend . 

mondet-lngs w t vir di v raldl .. 
lendr spolera ontwerp n g im , 1 
moos word. 

P l'landl'Os v n Koriuthe. 20.1.5 ." nmnl II 



DIE Buitemuurse Afdeling van die Un'iversiteit in Bellville is 
tot in 1969 in die Studenteraad verteenwoordig deur die voor 
sitter van die Studentekomitee van die buitemuurse studente. 
Aangesien die buiiemuurse studenie nie diesel/de belange het 
as hul heeUydse kollegas n'ie is hul verteenwoordiging op die 
SR opgehe/. Verlede jaar het die Buiiemuurse A/doling hut 
eerste "outonom " SR gekies. Mnr. Gert Kotze, oud-Springbok- 
1·ugby.flpeler, is die eerste »oorsitter. Him bo verskyn, tydens 
In sosiale geleentheid, v.l.n:r. adv. W. Smith, lektor in handels 
reg) mnr. Kotze en prof. J. L, Sadie, van die Departement 

Ekonomie. 

ie Matie, Vrydag, 21 April 1972 

p ond M a 
f M t· 

NKEI..I i interessante bedrywighede h t aan die Iig g kom to 
'n ondersoek tor plaats gehou is omtrent die wys wa rop 

Matl land s inwonors hul Sondacmiddae deurbring. Tel ur 
stollings was ook volop en dit blyk dat go d 60 persent van 
ons studerende jeug op di Sabbatsmiddag hul tyd met niksdocn 
verwyl. Diegene wat beweer dat hul1e wel i ts konstruktiefs 
verrig, het by verdere ondervraging verduidelik dat 'n sekere 
1 ust nde aktiwit -it ook iets nuttigs is. G lukkig was daar die 
ander 10 persent. 

Die hele we It lawaai dit op die 
Akk r, maar Sondag raak dlt stil, 
t n Sondagmiddag doodstll. Bmw 
wen dl Rip van Winkels wat 11IL 
'n groot t.. bed wa rts ke r, is 
daar dlegen wilt le .A. Ond r tok 
I lokk wissel dit van Die Km'7c 
bode tot voorg skr w dogm tick, 
n g, dis mos nie Ie r nte, net 
go to literatu r. 

we. van dio volgende 
kommetlng, leo lisle on w t nog, 
i «lit immers vPJ'pligteml. 
Die CSV s endlngkrlng lok 

oak '11 klomp stud mt . Gewoonlik 
tre daar 'n spr ker op w toOl' 
dip eon of nder s ndlngaspek di 
woord vo 1'. Sclfs di vlytigste 
ond r ons gecst like g me nskap 
hot erken dat dit 'n opoffering is 
om na 'n w ik van klasloop n 
tWOI volblo d-preke nog aandag 
tig hlerna t \ luister. Warm .1' dit 
wel reggekry word, is dit darcm 
di moelu Wt rd. 

E 

Dlo m 
ondel' on 
d ·101 r 
Jiin vir dl 

Die tradl Iebeb pt Matie gryp 
sy vri mdtn (ekakuus) nan die 
hand en sit af Laan to . Sou hy 
'n bi tji . priv th .id op prys stol, 
word di ' wand illng m srmale uit 
g ibr i na di grasryk oewer aan 
di oorkant v n dl Ecrsterivier. 
Sondagmidtl gg woontc won 

001 groot oon natemming met die 
wiSRcling vs 11 (~i oene, ~ omortyc 
word ulttogt« g't'.reel na Bikini 
Baal (Iekker l), Kaappunt en wlc 
HC i ,ts van i andy ••• 
Korkbywonlng? Studentclcerk 

toe ondagaand jll, maar dte 
ogg mddi nat. kry maar swak f 
tr k. Lyk na 'n geval van s ns 
vrollk en smoors-smoor olik. 

Buitemuurs Stig Af 

MOTORWEEK 
VSIS het g durende die vakan- 

aie 'n Motorw ek aangebied 
as voo spel tot die afgelope 
Ingenieurswc k. Die VoIkswa 
gen-maatskappy het mnr. G. J. 
de Vos, 'n instrukteur, van 
Johannesburg gestuur om die 
kursus hier te behartig. Daar 

_ was 52 inskrywings, waaronder 
verskeie dames en Kuesta- 

Reg tudente Bled 
Hulp Aan SWO 

As di 

gangers. 
KOMPER 

Die 

REG nUL g an eer daag aan Stellenbo se Kleurlinge gebled 
word. Di Juridiese Vereniging bet re d, verneem van 47 

belang tell end IAL.B.-studellte wat hul dienste aangebied het. 
'n Poging word aangewend om die nodige kantore in Cloetesvllle 
of Ida llei te b kom. 

SO ly7c die nuwe Matie-trui wat 
vroeq in M e'i by n bckeniie 
sporluitru.'ii(:r te koop sal wees. 
Na oernecni 1Vord is die prys 
bale redclik, Heletia Rust 
(Ncrina) .'ie sy hou. sommer 
baie daarvan. Op navraag Let 
dil) tot fele'llrstelling van Di 
Matte, geblyk dat .'lY reeds "ye- 

kOOl/J ,is. 

E n van di 1 d. van die Ver 
niging h t voora 'n ond rsoek 
ing st I ho 'n 00 tg Iyke hulp 
skema by Wits tung cr. Hy is 
d u J' prof. Dug I'd, 'n oud-M ti , 
a ng mo Ug om so 'n di ns op 
St 11 nbosch t stig. Op di oom 
blik word da r geskakcl m t die 
Ikeys, wat ook in di b glnstadium 
v n 'n r gshulpsk rna staan. 

NG 

ie 

NUWE RAM US-S 01 T It.MP MI~T WA IN. 
D1 NS EN 
VB 0 

HONDA 
SUZUKI 

YAMAHA 

Sal M im and beskikba w s, 

1 in tr t 69 rei. 79, 

I T K 
UBI NSTEIN 

COTY - MA Y 
VITAMOL N 

H.BRENDEL& 
EUN 

BIRD AAT 104, 
LL INBO. 

TEL. 3911 

VLN 
LIZA 

QUANT 

UUM u N 

IiI ertl iii: t;( •• Word verdere r ~g - 
hulp verlnng, ul (UO Jclient no. di 
Rt gshull)lwmi . van die pi 
like Landdroskantoor verwy 
word, Urnt . 1 gter 
sel ere vormoonskwall iI 
voldo .n. 

ONTWIKKELING HUlA 

dvi e- 

Die I gshulpskema sal st .un 
van die Ontwlkkelingahulpkomttee 
ontvang en wil hom nan g en 
wclsynsorganlsasie verbind nl . 
Ph a like prokureurs al g vra 

word om toesig' te hou, Rook om 
di . studente by te t11 n, Di pro 
jek ian dle go (11 curing van 
«lit P olC1n'(~ursor(l onderworpe, 

ANVANG 

MATJELAND kan maar net 
nic gcnoeg kry van ,~y drom- 
1JOppie8 n'ie. Verlede Saterdag 
bet tiulle l'uister verleen arm 
die trapkarwedren. M Oreaand 
tree liulle op by die Goodncoodee 
tentoonstelling. Een van die 
dae begin hulle huJ passie. oe 
fen vir lntervar ity. Maar dis 
lekker, se Ronelle Coetzee 
(regs) van Huis Di», cen van 

ons trippelende skoonbede. 

W :JLKOM NUWE M 
by di 

UNIVE ITEIT.. IT ~ WER 
ND LAA S (E M .) 

PLEINSTRAAT 

K .. 

TEL'BlFOON ssn 
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MNR. LEON WESSELS, voor 
sitter van die ASB. 

HUISLIIUJ PROBL}}ME 
• Duitse studentc ond rvind in 
'n toenemende mat probl me met 
hul huisvosting. Slcgs sowat 'n 
agst hot verblyf in goedkoop stu 
d ntehostelle. Die nuusblad Joqu. 
van die Universiteit Mainz het be 
vind dat een uit clke tw e huis 
base onwillig is om "vreemde" of 
"g kleurdc" studcnte tc huisves. 

BEHOORLIIOJNORME 
• Die Admini' trusie van (lie Uni 
verxltelt van Port Elizabeth beoog 
'n Behoorlil{heidsnorme-Immitee 
om 'n ogie te hou oor die dr g en 
gt drag van studente. MOl'. M. 
Britten-Kelly, di(' R-ont1(~rvoor 
sltter; het in Up n bcplelt tint die 
V( rantwoordellkheid vir die ge 
drag norme a n dle SR to('gcse 
word. 

VERSIGTIG DOSI~NT}J! 
"Doscnt. wat op di kampus 

aan politiek d elneom, burt dl on 
volwassenbeld en Iigg lowigheid 
van jong stud nte ult." So hot 
regter J. D. Cloctc, voorsttter van 
di univ rsltnltsraad van Rhodes, 
sy mtsnoee m t die omsk epplng 
van enige univ rsiteit tot 'n "ideo 
logics> rostrum" t It nne g g e. 

JlJUG VEBnEELD 
• Die tuderende jeug ifit grot r 
voorstand rs vun 'n demoh;ratiesc 
f('geringMvorm en stel meer belang 
ill poliblel a. die nit - tuderr ndes, 
'n Opname in WC!~-Duttsluml het 
I{etooll dat waar 76 persr-ut van 
di(~ studente ,,(h'molu'ati(,H" inge 
ski i , aH lmr!'H I1t van die nie 
Mtudente bloedmin vun 'n lemo 
l{ruRic din}. 

ST W}J ETES 
Altcsamc 180 manstudente van 

Wits h t in 'n p tlste aan die voor 
sitter van di Huisv sttngskomi 
to' gevra dat die b staande for 
m le a ndet s van vier tot e 11 
keel' per week verrninder word. 
By 'n f'ormel etc word 'n tog 
oor 'n das n baadjie gedra. 

SA PP}JAL·NASl,F~}JP 
Mill', Ollve K('('gt 11, ourl-redu k 

h'ul' Vn.1I Rhoden, dif stu<ientt'hlud 
van Uhodes, volg mnr. I hiliJ)I)(' 
I .. Rou: OJ) a rednlcteur van Var 
sity, (lie Ilu y- tudentr koerant, 
~ nr, l .. e Rou . I onth 'f VI n Y )0 
llatlnt hy It Sax Appeal-red kt -ur 
«lccl'(, oortredhlg( begnnn 11 t, 

SW RTKEU lC 
'('we oorwogend blnnke unl 

v('rsit it in die VSA h.i onlnngs 
<'ll{ 'n swart "student body PI' si 
dent", die w 'lwi' van 'n R 
Voorsittcr, verldes. By en, die 
tlniversit it van Arkansas, i. d ar 
31'SO swart studcnte ult 'n stud nte 
t 1 van 12000, 

N J 

j 
.~"""""//,,,/,/,,//,,,,,,,,,,,/"",,,,,,/,,,,,/,,///.. 
~ § 

~~--- : U PI ~ 
'Y'/""""/"'/"//""'/"/"/"//'/""/"/'////"''''~ 
S 
S V· 

tell bo 
KAMPUSGERUGTE dat die Matie-SR heraffiliasi by di A. B 

oorweeg is die nek ingeslaan dour 'n p rsv rklaring aan 
Die Matie waarin gest 1 word "dat heraff'iltasie ond 1 di hut 
dige omstandighede onaan vaarbaar is". Ook a n die Rand het s 
daar stemme opgegaan teen direkte affiliasi . s 
Vcrdcre punte in di Stell n- sy aansi n ond r Aft'ika nse stU-II ~ 

bosso verklaring is: dente h rst.el. "Christ lik-nasio- S 
. naal", w t dikw Is s 'n "lc" s 

• "Dle landswye onderso ek van cliche" rondgegool word, • al nuw ~ 
die ASB word met bclangstel- n b t keni kr I ~ ling dopgehou, maar totdat C is ry. )f""""N""N"N",,""/""'''''''''/''''''''N/''''N''''''''''N'''''';' DIE studenteraad van die 
duidellkheld verltry word DOl' s Univereit it van Pot l Eliza- 
beoogde veranderingc, is daar Sal Met Aile Universiteite Skakel beth h t gedu.rend die a/gc·s 
geen rede waarom Stellenbosch slope vakansi« die kampus 
s huidi~e., standpunt sal ver- ~ besoek. Op die jotn verkeer ~ 
ander me, ji\. TUTY7D SYD T TTD T TlT7K sm'.1. Jucqui James, WillemS 

• "Indi n toostande sodanlg V~l'- V ~ W L fl Y.1.1l U W j § T.landman en mnr. Johan 1)a11§ 
ander dat Stellenbcsch sy hui- ~ Zi'il (voorsitt ,}, 1,an UPE) ~ 
dige standpunt kan h 1'001'- DIE l.!niv :si.tcit van W s-Kaapland. (UW ) sal,S 'n op S !lC'.'wllig saam na a/loop van S 
wecg, sal cers oorl g met die universit It kontak maak m t b ide swart en WIt univ r- ~ ''1'1 'l)ct[Jad(A'ing ius, en di, ~ 
stud nte-unle by wysn van 'n sit ite, h .t mnr, P t r L mo l( , voorsittcr van di , nuutg ikos S lu: I stud nt.erad , ~ 
monstervergadering of ref - d d A • rondum goplceg word." stu nt rna , g se. 01) stud mt r ad s 1 gter gt n n rbui- ':-;-/""//""////////////"".1'///////////////"",/)\ 

gend ("cond Be riding") houding van and r univerait it duld 
ni . Die kl m sal val op kontak m t swr rt univ rslt it . G}~WONE VER}JNIGING 

Volgens Die 11 ranct. (30 Maart) 
v rkies die RAU-studcnt "indivi 
duele lidmaatskap van 'n d mo 
kratiese Afrikaunse vereniging" bo 
dirckte affiUasie. Die gevoel be 
staan dat die ASB plaaslik meet 
Cunksion or SODS enige ander 
kampusv reniging. 
Mur. Leon We el, A. B-voor 
ittcr, het in 'n onderhoud met 
mnr, J. tander van. tellenboseh 
verklaa» dat die huldlge elf'on dcr 
oek binne die A B moontlih: tot 
'n veranderlng van die grondwet 
sal lei. 

KONSEP .. GRONDWI~T 
'n ASB-hoofbestuursvergaderin 

sal op 28 April 'n nuw konsep- 
grondwet optrck. Enig . grondwot- 
like wysiglngs sal 'n twe -dcrdr 
meerdcrh id van die afgcvaardrg- 
des op die vereniging se [aarkon- 
gr s in Junie in Blo mfont in ver- 
cis. 
Volgens mnr. Wessels wll di 

ASB d ur die g daant verwiasellng GERHARD ERASMUS} SR 
»oorsittor van uavs, 

Wys Tande Oor Verkrampt 
ORDE iM met mor itc gehund 

h f OJ) 'n monstervergude- Kampu reel. 
ring VI n die Ktud, nte V"1 til. I "" 
OrlHlje-VrYHta rt, rawa, tu 
dcnu')m('rant van UOV , be 
sl<ryf die vergudertng' a een 
van di groot te en Jewentllpt 
in jllTe. 
Die uitbarsting het gevolg OJ) 

'n l)(~rig in The Friend, '111)luu - 
Iike oggt'ntllmcrnnt, wa rill 'n 
student die hewerlng gema J 
hct dnt dlt slcgs die "ver 
l(rumpte platt Ju.ncle "i wat 
(11 univcr Itelt rand 

Kovsies 

Raak U VerLoo/? 
Dialux-Diamant, v sk f v rloofring n stud nt 

stud nt .prys Jo 
PLEINSTRAAT 21 TEL. :·nal 

n 

R ND ZVOU R lAURA 
EN BRAAIHUI 

DORPS'l'RAA'f 147 
WAT VAN 'N NUWI 
GEWILD!4 GEM EN I E SEF..A 

(COQUELL i)? 

T L.5373 

'arnal , kl' \ .f, vis m t snmpioen l in wyn) 1 us n 
ing voerd moss Is. 

2/3/72 
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Die Studente 
Se ... 

DAT prof. ample be Ig 110m 
n van die Jong te lcgendarie ~ 

figure III Matlcland to word, 

DAT dlt lyk of Die Taak, mond 
tulc van die A. V8, 'n ein .. Matte 
probe w 

AT Dic Matie se sportbcrlgte so 
knap Is d t Rapport hulle omtrent 
woordeliks n sonder erkennlng 
oorskryf. 
D T die nuw telbord op C ,t .. 
'l.enburg'n root v rbetcrfng I . 

AT <lie L nzerac se bctaal-p r 
gew g b 1 fd hul knas-en-wrn mid 
dag ,t s g c n verongcluk. 

DAT d Trapkarwedren eon van 
die Groot to Gele lltbede was wat 
o oolt op blerdl J ampus 
gabled I • 
OAT hull nie w t hoe Sexy 
Spfdar die pa l gehaal het nie. 

DAT di driedaagse Paasvalmnsie 
darem vreesl k lank was. 

op 
nAT St ·llenbosch he ltemal oop 
J vir oortulging dat In 19 h el 
nuw . Afrlkaanse student llggaam 
k n alaa . 

. n 1 

PLA T 
o , Snngieespl at - wat 

w ms onv rmyd llke omst ndlg 
h d vortra g 1 - v rakyn binn - 
kort, 

• 

Vrydag, 21 April 1972 

INTE AR lTV 
D IT is v rblydend dat die SR In sy jongste verklarlng 'n duldelike standpunt oor Intervarsity ingeneem het. Ook 
die verwarrlng oor sy houdlng teenoor 'n geintegreerde wed 
stryd is nou opgeklaar. 

In sy verklaring beklemtoon die SA dat besluite oor 'n 
geintegreerde wedstryd buite sy [urlsdtks!e val, en dat die 
enigste Integrasie waartoe hy hom bereid verklaar het die 
op die Ikeys se ele pawiljoen was - mits hulle die nodlge 
verlof daartoe verkry. 

Vir die Ikeys gaan dlt egter om veel meer: wat bulle betref 
is dit die beginsel van 'n geintegreerde Intervarsity wat op 
die spel is. Dit Is nie slegs instemmlng tot pawiljoen-integra 
sle nle, maar ook tot sportveld-integrasie, wat hulle verlang. 
'n Aanvaardlng van hul uitnodlging tot 'n private en gelnte 
greerde Intervarsity salop geen ander manter geinterpreteer 
kan word nle as 'n aanvaarding van die beginsel van 
integrasle. 

Dit Is die standpunt wat uitdruklik deur UK in onderhande 
linge met die Rektor en die Stellenbosse Rugbyklub gestel is. 
Dit is die stand punt van sy Universlteltsraad wat hom ten 
gunste van 'n geintegreerde byeenkoms uitgespreek het. Dit 
is ook die standpunt van sy studenteraad wat In 'n referen 
dum sy studente bloo laat stem ten gunste van 'n .rasee 
gesegregeerde Intervar ity" , ja of nee. 

Stellenbosch sou met 'n aanvaarding van die aangebode 
uitnodiging onder hlerdie omstandighede In 'n liefllke vang 
gat getrap het. Die hoofsaak sou dan nie wees dat vier 
honderd nie-blanke studente Intervarsity kan bywoon nie, 
maar dat Stellenbosch hom bereld sou verklaar het om die 
beglnsel van integrasie te ondersteun. 

En tog word daar nog beweer dat 'n beskrywing van die 
Ikeys se houding as 'n "swak-verskanste poging om Stellen 
bosch by 'n netelige politieke kwessie in te sleep" 'n wan 
voorstelling van die felte is. 

Maar sake het nou tot 'n punt gekom. 'n Groenpunt-Inter 
varsity is deur die Kaapstadse stadsraad gefnuik, en enige 
gewysigde vorm van 'n Nuweland-kragmeting sal blykbaar 
onmoontlik wees. 

Nil die mislukklng van vertoe tot die WP-Rugbyunie en die 
regering oor 'n geintegreerde byeenkoms, het die UK-Rugby 
klub - hoewel hy nog steeds 'n geintegreerde wedstryd 
verkle - tog besluit om In 'n gebruikllke Intervarsity te 
speel. Waar die Matie-SR nou die Ikeys versoek om met 
hul deelname die enlgste oorblywende moontllkheid vir 
Intervarsity te ondersteun, kan die Ikeys gerus die voorbeeld 
van hul rugbyklub volg. 

KO I 
D IT sou jammer wees indien SASO as voortsettlng van sy 

wantroulge houding ten opsigte van kontak met blanke 
universlteite nie die beoogde Stellenbosse Studenteraads 
konferensi ondersteun nie. Wear die gele ntheid vir SASO 
bestaan om d ur sy deelname 'n bydrae tot die daarstelling 
van beter verhoudinge tussen andertaliges en anderkleurIges 
In Suld-Afrika te lewer, behoort hy positlef te reageer. 

Die verbe erde onderlinge beg rip van en insig In die ult 
eenlopende probleme op Afrikaanse, Engelse, blanke en 
nie-blanke kampusse wat op verlede jaar se konferensie 
merkbaar was, kan die Suid-Afrikaanse studentegemeenskap 

I 9 tot voordeel strek. 

REDAKSIE 1972 

(2136) 

ndr 9 (2130) 

"Onnodig om Ons in te Laat" 

SAAKWATONS 
OO.K RAA. 

B. STURGEON, Majuba, kryf: 
NA aanleiding van u hoofartikel betreffende Intervarsity, die 

volgende: Al onderskryf ek u stelling dat die SR 'n meer 
afgebakende standpunt moes ingeneem het, vind ek u mening 
"dat dit vir Stellenbosch onnodig is om hom in te laat by 'n 
netelige politi eke kwessie waarby die Ikeys hom wil Insleep", 
as meteens ontvlugtend, ongevoelig en onsinnig. 

Hlerdle is geen sank wat 81egs 
<lie Ilmys rank nie, maar 'n a pek 
van dle Kleurling-"probleem" a 
g heel, waarby ens ill ell{ gev 1 
(onder }(nap tad Be insJeplng) 
net so betrokke is as die Jkeys. 
Inderdaad, in die sin dat ons 'n 

universiteit is wat in die algemeen 
aparte ontwlkkeling ondersteun, 
is ons SR miskien selfs meer 
daarby betrokke s die !key 
studenteraad wat funksione .r 
binne die raamwerk van 'n beleid 
wat hy hoofsaaklik nie onder 
steun nie. Die anomalie wat tot 
g volg het dat sommige UK 
studente nie ten volle aan' Inter 
varsity (op en langs die veld) mag 
deelneem nie, is dus eerder ons 
skepping as die Tkeys s'n. 
Sou ons SR ( nons ons-het 

klaar-bcslult rugbyklub) se stand 
punt nie veel eerlikcr gewees het 
as dit min of meer so os volg 
g formuleer was nie? - 

PERMIT 
lIOns aanvaar dat in gepaste 

gevalle Kleurling-studente toege 
Iaat moet word om aan 'n wit 
unlversiteit te studeer. Konse 
kwente toepassing van die beleld 
behoort volle deelname van Kleur 
llng-studente ann aIle studente 
aangeleenthede in te sIult. Ons 

ondersteun dus di UK-studente 
raad se pleidooi vir die uitreiking 
van 'n permit wat die gcwenstc 
deeln me van al hulle studente 
moontlik sal maak." 

NIE AFBREUK 
Die Ikeys se nle-aanvaarding 

van Kleurlinge as volwaardige 
medestudente in alle gevalle be 
hoort n e afbrcuk te docn nan die 
noodsaaklikheid van onberispellke 
standpunte in eie geledere nie. 
Vergun my ter afsluiting 'n p~ ar 

opmerkingc om trent die brief van 
mnr. Malherbe, Sy besorgdheid 
oor 'n volwaardige Intervarsity 
eerder as die volwaardlge deel 
name daar an van alle studente 
(ongeag kleur) van die twee uni 
verstteit lyk vir my ongelukkig. 
Ek erken d t y tandpunt sterk 

m ,n like aantrelddngskrag bet, 
maar by die KleurJing moet die 
bcreidwilligheid van eU ORB 
jong Suid-Afril{aners om eerder die 
aangenaamheld v n Intervar ity 
in oen kou to neem a die netellge 
Icwessl H daar n verbonde, nle 
v el vertroue Inbo em dat y 
belange in billike en geborge 
hande II ,setel i nle, 
(v erkort 'Ween8 uebrek aan rllimte. 
- Red.) 

Godsdi 
Sk 

Kan ns Ni 
• Nie I 

YllRAND STRAUSS, Majuba, kryf: 
DANK E dat u gedeeites uit die bedankingsbrlef v n Gielie 

Smith gepubliseer het. Sy motivering mag gter nie sonder 
kommentaar die we reId ingestuur word nie. 

TWElnSPALT 
My vermo de dat daar in Oielie 

s red nasi 'n traglese two spalt 
bestaan, word versterk wanneer 
hy b weer dat die I ere hom el i 
hot om al sy tyd n nd ann 
"Sy w rk" , wy. Wat is die werk 
v n dIe i.r ? All w rk w t in 
v rb ,nd at an met die 1 oms van 
Sy 1 oninkryk op hierdie w reId, 
is Go so w rk Saver my kennis 
str k, is die student .politIek de 1 
van ons aa,rdse lewe, en mo t die 
konlnltryk van God ook dAar kom! 1-------~------ 
Dit 1. net eenvoudig nle waar 

dat dlt vir 'n ChrIsten die "enigste 
sinvolle bcdrywigh Id" kan wees 
"om met m nR. oor die verlos in 
in J 'BUS Christu te praat" nie. 

t Gleli fle 1 we d n n t en 
f(taet: dJe kerkUk-godsdicnstlge? 
Vir die Christen is elke faset van 
sy lewe invoI... as dit in di ns 
van God sta n. My hele lew moet 

Giell verklaar d t hy om 
.. sulwer godsdtenstlge redes", met 
geen "politiel{(! motiv ring" nie, 
van die SR b dank het, Dit is 
sinvol om te onderskei tussen die 
godsdienstige en polltieke fasette 
v nons 1 'we, rna r hulle kan nle 
U skei word nie. 
ott i my II In ien twyfelagtl 

bo i ,maml ult 'n ( tudonte-) poli 
tic), g ag post 1 kan b dwe 
bloot om godsdlenstlge red • 
k taan die 0(1 dlen en die po1itie)( 
dan noodwen(Ug t;.s6noor mekaar'l 

tot eer van God en tot hell van my 
naaste wecs! 

VERDWAALDE VROOMIIEID 
Omdat ek vrees dat 01ell se 

standpunt aanleiding kan gee tot 
'n onv rsldlllge gespot met die 
Woord van God en die Kerk van 
Christu , het ek die pen opge 
neem. 

Elkeen wat met Gielle verskU 
moet tog onthou dat sy motivcring 
'n onws re voorstelling is van die 
diens aan God wat die Byb 1 van 
ons cis. 1 voorg stelde dll mma 
tuss n god dl n en politi k, ot 
nog rg .1', tussen Christus n die 
stud nt polltl k, is onjuis en ge 
tu i v n v rdw ld vroomheid. 

Di kor r kte 1{ ius vir elke 
Christen-stud nt Is tussen Ohrts 
t Wee stud ntepolitiek n nfe 
Ohr stcliTce studentepolitiek! 

(V(J1'kort ,weens gebrek aafl, ru.imte. 
- Red.) 

IN MEMORIAM 
Matt land betulg sy Innlge 

meegevoel met die n aabe 
staandes van Deon Koegelen 
berg. 
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ZAKKIE NEL 

sn~I .. KUND}J 

DIE Siclkundevereniging het in 
die jongste tyd bale be lang 

stalling getrek deur die aanbiedlng 
van prikkclende films. Vcrder spog 
hy met 'n lcdetal van ts39. 

rt a t 
DIE studentelewe van Stell en bosch word merkbaar beinvloed deur di aktiwiteitc van sy verenigings. Die plakl ate op k n 

nisgewingborde, wat van danse, toesprake en kampe vertel, toon dit duidelik. Voorstttors is in die vorige Matie uitgenooi 
om 'n lys van nuuswaardige gebeurtenisse en sosiale funksies wat vir 1972 b plan word in t stuur sodat belangstellend '8 
bewus gemaak kan word van hierdie werksaamhede en ook reelings kan tref om dit by te woon. 
ge stcs-s Iek maak?" Spreker: nan die Victor V rster-gevang nis 
dr, J. Fau1. is al afgele, en 'n besock aan die 

30 Mei - Film: "Secret Cere- Akteskantoor Bowel as die Hoog- 
mony". geregshof word beplan, 

Vooraittor : Znldde N('J. 

seA 

THE aims of the SCA are to 
bring students to a living, 

practical faith in Jesus Christ 
and to provide teaching and train 
ing for Christians. 
231'd April - "Why go to church ?" 

Speaker : Rev. M. Gordon. 
30th April - "Quiet Times". 
Speaker: ds. Jan Hanokom. 

June - "Black Theology". Speak 
er: Rev. M. Ngakane. 

July tst ~ 7th - Intcrvarsity 
Conference in Natal. Theme: 
"The Church". 

Sunday meetings at the Coach 
man's Cottage. 

Chairman: Robby Uc·rtmnd. 

21 April - Uitstappi no. Jan JURIDIESFJ VERI·~NIGING 
Kri lskool vir cpileptiese kin- DIE Juridicse Vereniging sorg 
ders, vir die behoeftes van Stollen- 

Mei "Kan godsdions 'n mens bosch so rogstudcntc. 'n Besoek 

25 April- "V rdowing midd Is .n 
dle Reg". Spr It rs: regt r J. 
Steyn 011 prof. P. Gilliss, 

Ejndc April Regsint rvarstty 
met lIt ya. 

L tt r v njaar - "Staatsgr iep en 
di \ 1'01 v n die R -gsbank", Sp1' - 
leer: adv. J. n. Dendy Young. 

Voorsitt 1': ()lu'i"totf Puuw, 

DFJBA1'SVIJRJ1JNIGINO 

DIE Debatsver night bet dl t 
gclope twee j ar 'n root op 

lewing gotoon, Verled janr het 
byk ns 2lS0 pcrsone voor dl v 1- 
nlglng opgctrer .. 

}~I ONOMII~ EN llANO ~L 

DlI~ V ronigtng v 1 ~h:onoml 
('11 I land 1 is bekenr vir sy 

AlF.JS~J "-nitrullsltom '. I I rrl! 
[n r ontvang hy vyf buitelandse 
student wat III pla sllke firm . 
s 1 work. In D s mb r sal St'S 

I key .. voorsitter oor I ntervarsity-houding 

KEUSE BINNE LANDSWETI 
MNR. GFJOFF BUDLFJNDER, SR-voorsitter, Universiteit Kaapstad, skryf: 
GRAAG wil ek antwoord op die voorblad-berig "Intervarsity Weer in Weegskaal" en die hoo - 

artikel wat in die 17 Maart-uitgawe van Die Matie verskyn het. Eerstens wil ek my Ra d 
se waardering uitspreek vir die eerlike en konstruktiew mani r waarop di Stud nt raud v, n .21. 
die Untversiteit van Stellenbosch gcreageer het op ons voorstelle vir 'n privat by enkoms. 
Dit is vir my ni temin betreurenswaardtg dat u 'n g slote private by nkoms as onaanv ar 
baar beskou. 
Volgens regsadvles sal dit heel 

tcmal binne die landswette wees 
om cud-Mattes, donateurs en enlge 
spesiaal uitgcnooide gaste toe to 
laat om die byecnkoms by te woon. 
Hlerbenewcns is geen mtnlsterlel 
goedlwuring vir 'n private byeen 
koms nodig nie. 

U vra "Waarom moet jlll Inter 
Varsity - war l'by Stellenbeseh be 
trokl{e is - ultgeson or word 1". 
Die antwoord i eenvoudlg, My 
Ra (1 is net so grotig om geinte 
gr<. rde Jigaw d tryde to slen a 
om 'n geln1iegreorcl0 Intcrvarslty 
te slen, 
Maar die verskll Ie in die felt 

dat Intervarsity nie 'n voorver 
elste is vir deelname aan rugby 
nl . Dnarby het ons die keuse om 
dit as 'n gcmtegreerde of g segre 
xoerde byecnkoms thou, 'n It use 
wat ons volgens landswett nle 
met ligawedstrydo kan ultoefen 
nio, Dit was nog altyd die beleid 
van my Raad dat waar ons die 
keus, lItne landsw tt mag ult 
o f 11, ons g integl'eerde funksies 
. 1 Ides. 
Interval' tty I bultendien 'n 

Iuuksh. ill waarsonder OIlR Ilewor 
snl 1 Iaarl om us om 'n (1 ('1 van 
Oils tudenti rna sa daarven ult to 
lult. 

WANB}JGRlP 

U v irklartng dat die bohn I 001' 
Intcrvarsity as "magsvertoon van 
'n nuwe studcnteraad" on taan 
h t, dui op '11 ffense wanbcgrlp 
van die feite. Eerstens beskou ons 
dl t nie as 'n boha i nio, ma r a. 
'n konsckwente stap van di Rnad 
wat 'n geint greerde student 
rn ssa V( rtccnwoordlg. My Rand 
hct bultcndien stllweg, sender om 
'n bohaai te akcp, m t b ide die 
lJniversJtcit Stcllonbosch en dl- 
('gm lng geskak I totd t u R Idol' 

Ollfi ultnodtgtng van di hand go 
Wys het, 

Vrae oor Bedoelinge 
"Ongelukkig , 

BUKS IUJRTZOG, SU-voorsitter, Stellenbo: eh, kryt: 
GUN my die geleenth id om to reageer op die heftige aanv ] 

op die Studenteraad in di jong t hoofartik 1 van Die 
Matic. 

My Raad, die atudenternassa, 
die Rugbyklub n die Prinaipaal 
staan by die voorstel vir 'n private 
byeenkoms wat aan al die vet 
elstes van die Unlversttelt Btel 
Ionbosch sal voldoen. 

REGERING 

EI vra met alle eerblcd ho 'n 
poging om al ons stud nte toe to 
Iaat om Int rvarsity by t woon 
as 'n "swakvor kanste poging om 
Stellcnbosch by 'n netellgn poll 
ti ke kwessle in t sleep" beskryf 
k n word. 

Met ons onlang e verlcla rlng 
aangaande Jntervarslty hr tons 
ons tandpunt probeer opheld r in 
tcrsclfdertyd ook ons optred . p '0- 
beer vorduldellk. Op u elt Ilk. 
aanklagto gu n k dUB nl verd r 
in nle, 

1 hiordle artlkol word ons 
w rklike bedoelingo 001' die Int ,1' 
varstty-kwcssle gter 001 in twy .. 
Iel g .trek en In di sseltdo asem 
word dan v rrder verwys nons 
hant ring van moontlik to kom 
stige kwcssles. 
U het die volste reg om vall ons 

te vorakil nona da 1'001' t krl 
Us icr, m ar hicrdic verwysfng 
van u was bo: Us uit song Iukl ig 
en sol s onvnrnntwonr Uk. Dlt 
kom n or op 'n blat nt· ankla 
toen die Int ,griteit van die Stu 
denter ad en Ike n van sy led , 

nit N 1. 

cv I 
1 

'I 

NIE W ,,~R 
EIt hoop w rl lil d t die h 

lin v n so 'n nsld mt in dl 
koms Vt rmy snI kan word. 
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KUESTA '72) met sy byeen 
koms van meer as vyjhonde'1'd 
Afrikaanse stu.dcnte van 001' 
die hele land op Stellenbmwh. 
was inderdaad 'n Ktuupse kuns- 

[ees. 

MEJ. ELISABETH VICTER 
van die Ooudstadsc Onderwys 
koUegc (bo) word deur mnr. 
Leon Wessels, president van dic 
ASB, gelukgewens tydens ham' 
kroning as KUESTA-p"finses. 

MIN. OONNIE MUI..JDER 
(links) het die kums'[ee« op In 
hoe noot geopen met 'n toe 
spraak 001' "Die Krui« van A/ri 
kaner-wees' en 'n aanmoedi 
aing om trots te woes op ons 
taal en kuliuur, Die Eldorado 
WisseUrofee is deur UOVS as 
algehelc Rueeta-wenner ver- 

ower. 

DIE organi.geerde1's van die 
Van Riebecck-maskc1'bal, (foto 
heol reqs ) Hennie van der Mer 
we (links) en Carl Swart, saam 
met die eleqante mademoiselle 

Hettie Venter. 

- - - 

'N WYE »erskeuienheui van kursusse is gevolg, waaronder 
lesings 001' wynwaardering, kuns in die Kaap, gourmet en berg 
klim. Hierbo word blommerangskikking aan meisies van 001' die 
hele land deur mevv. M. van As en S. Ackerman qedemonetreer, 
Ook die M aties het lvulle deeglik laat geld deur baie p1'yse vir 

die Akker in te oes. 

T]jJ oordeel aan die gesigsuitdmkkings (onder), moes di II seker 
'1'1 baasduileskoot deur een van die dame» in die Su,ide s r1J,gby 
span (link.9) qeuiees het, In die damesafdeling het ons die 
Noorde met tipiese Matie-hardlooprugby oermorsel. Die mans 

van die Suide kon egter nie die mas opkom nie. 
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VE Romm L! 
VA 

Teen Ceintegreerde 

T 
Wedstryd 

DIE Studenteraad wil dit duidelik stel dat hy te alle tye 'n tradisionele Nuweland-Intervar- I 

" sity verkies het. Hierdie standpunt is deurgaans aan die Ikeys geste1." S6 lui 'n persv 1'-1 
klaring wat op 14 April deur die Matie-SR uitgereik is in reaksie op die verwarring wat in die 
pers oor sy standpunt ten opsigte van 'n gelntegreerde Intervarsity ontketen is. 

Goedkoopste tarlewe moontlik 
SABENA vlugt vertrek 25 Novemb r en 30 November vanaf 
Johann sburg na BRUSSELS, ke I' terug 10 Februari n 

17 Februarie vanaf BRUSSELS 
R275 RETOER 

Werk en {osies word gereel! 
BESPREKING BY: 

OEORG l~ RUTH }~N, 
MON D"MU WOONSTEJ.jU.~ 2:~, 
nUJ LAAN 

Juitingsdatum: SO Junle 1972 

Die vorklarlng lui voorts: 

• "Die Raad het hom in geen 
stadium oor 'n geintcgrecrde wed 
stryd ultgeapreek nic, omdat dit 
buite die jurisdiksle v n die Stu- 

denteraad val. Aangesien daar cg 
ter verwarrtng ontstaan het ten 
opsigte van die SR se houding in 
hierdie verband, wil die Raad dit 
duidelik stel dat hy nie ten gunste 
van In geintogrer-rdo wedstryd is 
nie. 

ALL}] IKEY-STUDFJNTli~ 

• "Die Raad het hom ogter be 
reid verklaar om deel te ne m aan 
'n sogenaamde private Intervar 
sity waar aile Ikey-studente op di 
pawiljoene geakkomod er s u kon 
word. Hierdi besluit is gcnecm 
omdat die Raad die' standpunt van 
die stud ntoraad van die Univcr 
sitcit van Kaapstad, wat die b( 
lange van alle led van sy stu 
dcnte-unie - 66k die nte-blankos 

moet behartlg, verstaan. 

ANTON VAN NIEKERK, 'n 
admissiestudent van Eendrag, 
het onlangs die eersteiaarsre 
denaarskompeiisie van die De 
batsvereniging gewen. By on 
derwerp was .Die K raak in 
SAAK". Jean Dreyer van 
H eemetede het die tweede plek 

verower. 

• "Hierdie besluit is bekend g - 
maak nadat die Raad deur die 
studenteraad van die Unlv rsttelt 
van Kaapstad die versekering ge 
gee is dat so 'n .prlvate' Tntervar 
sity op 'n alternatiewe veld 
(Groenpunt) doeltreffend aange- 

BINNE I.JAND8WETT}] 

BTK Visrivier 
Verken 

Gaan 
Mgrond 
DIE BTK bied gedurcndc die laa~te week van die J~lie:v~k~n 

sie 'n unieke toer aan deur die barre maar moor Visrivi r 
afgrond van Suidwes. Die vertrekdatum is Saterdag, 15 Julie 
en daar word verwag dat die sestig toerlede teen Donderdag 
reeds by Ai-Ais, die eindbestemming, sal kan uitspan. 
In 'n onderhoud met die toer- ----- 

leier, Hannes Gildenhuys, is Die 
Mntic meegedeel dat ou tocrlede 
wel genoeg ondervinding het om 
so 'n toer die hoof to bied. Daar 
sal maar langsaam gehaas word 
om almal die nodig ruskans to 
gee. 
Die sestig lede wat saamgaan 

sal vanwee die aard van die toer 
hoofsaaklik uit ervare toerl de 
bostaan. Nuwe lede sal strong g - 
keur word op grond van hul reak 
ales tydens uitstappies. Die r de 
hiervoor is om te verseker dat 
almal die toer sal geniet. Nuw 
I de moot egter nie huiwer om in 
t skryf nie. 

NIFJ V EELEIS}~NJ) 
Niemand sal me r as een derdo 

van sy of haar gewig of mcer as 
21 kilo am dra nte en m isles 
hoef nie bang te wees dat die toer 
t veeleisend gaan we ni. 'I'er 
loops, daar sal net soveel 
as mcisies saamgaan. PROF. S. J. TERREBLANOHE 

VLI 

bied sou kon word binn die lands 
wette en met die vcrond rstclling 
dat oud-studentc, donatcurs 
vcrto nwoordigers van die p 1'8 en 
radio nie uitgceluit sou we s nie, 

• "AIUlge'siN. dit bly). tlttt en~g l?OMMELSTROOIER' die "vakgcbicd)J "vat die afgc70p g{'wy igtlo vorm van die gebruil _ ~ k 

like 'J1t('rv1lr~ity 01' Nuw land 011- I poar jaal' dio 'rnecs dinmnies' L)Ool''/.titgang 01) StcllcniJost:#1 
moontlik is, wil hicrdie studento- getoon hei ! 
raad dte studenteraad en die stu- Hicrdic voo'I"uitgang sal ongelukkig in. die O1l1lL'iddcllike to kome 
flNitO van die Uutversltelt v n drastie« inqeperk: moet word. 
1{a.al)Fitad v rxeek om (U. b Iange Dames word oersock om. die drany om geiJruUcte papiersakdocke 
van die nwcrd~rJI(~id v~U1 di . stu- by moioroenstere u.it te gooi te onderdruk) t 't'lvyl motor 
dr-nte ann albel unlveraltelte III I I tverklu,igku,ndiges Iiul olieblikke langs d'ie rivier moet ver 
te 1I?(lm t n in (lh'self(l~ gt'('S 'I ~n wydC'f'. Bierblikkc leo 1)lastiese melkbolt Is en lekl"crgo d- 
be'grlll en gOf'dgt' lndheid, WI t dw. 'J" d" • 
Studenteraad van t;cIlcllbol'tCb I papiere .'1w1'00rsaak ook n .oonnaat ~an stu iemateriaoi. 
dl'Urf'lltyd gMI)( nbaar hot, hulle SABK (Dl~ Stel~enbo. se .Antt-Besoe~elmg8klub)) mol sy hoof 
deel by te dra tot 'n sui (. volle kanioor m H UUJ 1Jan Riebeeck, nooi alle studenie om by hulle 
en genotvoll(' Jntervarslty 01) ! aan te sl1lit om sodoende be,~oedeling op die kampu« en »era! 
Nuweland,' langs die Em sterio! r te bestry. 

Idi nd aqbre .... k St m Oorw 
Vir Dood tr f 

HOE kan 'n menslike w se - wat f ilbaar is - 'n straf opI" w t onherroeplik is? S m m 
" Lafayette wil ek se: tEk sal pleit vir die afsk ffing van di doodstraf totdat di , onfellbaar .. 
heid van die menslike wese aan my bewys is'," Dit wa die woord v n ennio Gri 1 by die 
tnterkoshuisdebat tuss n Dagbr ek en Minerva, wat verlede Woensdaga id g hou is. 
Saam m t Kob Kenny h t B n 

nJ betoog vir die afskaffing' vall 
die doodstraf ill Suid-Afrika. Ben 
ni het voorts g s~ d t die dood 
strut g 'en waard as afskrikmid 
del het nic, soos syf'era r ds 
bewys het. In di land waar di 
vorm van straf afg skaf is, was 
daar gcen no menswa rdlg toe 
name in die aantal moorde ni '. 
"By die to passing van di dood- nic, 

-ROF. SAMPlE 
WAG OOK VL TV 
pROF. S. J. TER REBLANCHE van di D pt. Ekonomie a n 

di Universit it is p s m t ingang 1 April 1972 vir 'n t 1'· 

myn van dri jaar in di Behocrraad van di 'AUI a ng st 1. 
Die Ra ad b staan uit gt led 

wat ticn k or p r [aar in Johan 
n >sburg onder die voorsittorskap 
van dr. P. J. Meyer, hoof VI II die 
'/\ UK, verg d r. 

In 'n ond rhoud m t Die Mafic 
hot prof. T rr bl neh v r lede 
week gese dut hy m t groot be 
langst lling na sy pligt as lid 
van di Rand uitsi n. In die Jig 
van sy posis! • s ekonoom en op 
voedkundig Sill hy hom beyw r 
vir volwasao opvoeding, en hicr 
knn di kerns von telcvlsie in di 

LEG TU T 
3pesi 1 vlug (Air h rt r ) vorti- k aru r Johann sbure no 

'l'EL AVlv vir w . w k n dan nn 1 R JSR ... I R 

K er 1 eguit t !'11g na J( 11 nn .. I III l'g 
J 320 P cron P 

V J·K TOOn, 
I M t 1, 
UWFJ WJl~RI TIJW UNDW)~ (:l ~NnWR GJiJUOIJ 
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HULLJ.] so julie sta n bekend a. Pnkke, maar ek se nee, julie staan vir Puik!" So het die 
tt b tuurder van Tukkie. se Span Tegnies tydens sy wennerstoespraak met verwysing 
n die VSIS e organlsaslc van die Formule P-Wedren gese. Ilocwel ek kwalik met 110m saam 
stern dat ons bekend taan as Pukkef f), onderskry ek met nadruk sy stelling oor Danie Botha 
en sy Tl apkarkomitee e organlsasle, 
Die wenkar was die POT MRK sp nne gaan gesels. Die Wltsspan ~ fcor wat deurgaans daar ge-I 

II van Span Tegnies van Tukldes. is een van die mees ervare spann § heel's h t, was Wilgenhof so 
Io trapkar is bale laag op die in die land n bestaan ult marine ~ kuipe 'n elenaardige mengsel 

grond gebou n het volgens mnr, soos Chris Ellenberg en Neil Ga- ~ van gebreekte kettings, af asse, 
T. Vermooten, hul bcstuurd r, nel wat elk I a n agt wedr mno § halwn bakwerke, ledlge trap 
R1715 gekoa, 'I'ydcns die 6 uur- deelgenoem hct, Hull r is clke ~ pel'S en 'n ewlgo gcsweisery. 
lange wedron het die blou pedaal- jaar vall kampus tot kampus om § Onder hierdic omstandighede 
k r 144,15 kilometer afgel - 1,5 deel te neern en 1 arwel g recld § het g 1gehumor dan ook hoog 
Jdlomet r vorder as die VSIS se hulln tw e mooi kulpe-helpsters ~ ty gcvicr l Hi r volg Wilgenhof 

-elbek - teen 'n gemlddelde saam - Joan Bosch Cn derdejaar ~ so Team Willston . e ongeluk- 
snelheld van 29,41 k lometer per Ingenleur) en Vivian Sullivan. ~ kigc verhaal, 
uur, slogs 0,09 kilometer p r uur S Chris het 'n paar Interessante 
v nnlger as die Geelbek. ~ opmcrklngs oor die Matte-wed- /('al" V(!r/u'ummel 

S r n gemaak, Omdat dit geon 
~ heuwcls of skerp draaie het nie, 

reken hy dis die makllkst . baan § in die land. In Durban, vertel 
§ hy, is daar 'n utters atoll heu 
§ weI met 'n haarnnalddraal van 
§ 180 grad' an die onderkant 
§ van die afdr and. Die heuwel 

is glo so stell dat at me ate 
d elnemers nli drle uur hul 
k rr t m die hcuwel ultstoot! 
Omdat dl Matie-karre so reg 
op gebou is, rokon Chris dat 
hull almal op daardle draai 

~ sou roll ~ 

001' die oorspron van die For 
mule P-Wedrenn . is daar h lwat 
v rskU v n mening. Die e n st nd 
punt i dat 'n paar Britse student 
2,. uu!' I uk met 'n trapkar gery 
h t as f( Idame vir hul Jool. Hier 
die rclclameset is deur Durbanse 
studente In 'Il tydskrl l'aak csi n, 
hulle het die id e verw .rk en die 

s s urH!) en die g !spann 'atmos- gevolg was die eerst trapkarwcd 
:~=======~==;==~~=~=;====~=~=~ll~in19~~Du~a~ChrisEJl~ 

,bel' v n Wits het my egt.r daar- 
'op gewys dat daar reeds In 1966 
'n trapk rwcdren in Port Eliz beth 
gehou is blykba l' s reklame 
vir dIe pI aslil{. motol'klub. 
Ml ar ho dit ookaI sy, 10rmule 

p- W cdr 'nn h t in Suid-Afril{ 
n dlt wlJ my voorkom 

of, in 'n u w rin di strydkre t 
"ho' r, 'oter n vinnig r" is, hler 
dIe relatic stadige sport vfnnig 
b si ¥' is om v 'ld t w n. 

Nfl Hal/pad Nog Gelyk 
Die sp nnlng h t d urentyd 

hoog geloop. N drie uur het di 
e rste drt Inure almal 111 rondos 
!lfgele en was ons to G eolb k vier 
met r VOOl' die I OT MRK II van 
Tuks, Sewentig met r terug het 
die Ikeys se fictsryerspan in dle 
elt I'd plek goJe. Gedurcnde di 
volgende ronde hot die Tukkle 
span die voortou geneem, maar 
twee rondes 1 tel' w s dit we r 
e ns die VSIS-kar wat m t 'n 
skral . n m tel' voorgeloop hel; 

V ee,.tigjllrigt~ Trapper 
In hlerdl stadium was die Ik .ys 

h te tevr ide met hul vorderhig; 
maar in dl 'I'ukkie-kulp hot daar 
groot on u tlghcfd geh iers. :Iul 
trappers RC gomldd Ide oudcrdorn 
w s seker die hoogste m die w .d 
r 'n (mnr. FranR Joubert is by 
voorb .eld v 'ertfg) 'n dit wou 
voorkom of hulle begin mo >g 
word. Di G .elbek 11 dt POT 
MRK II het 'n hele pa r kiJomet r 
v'r f ltllk langs mokaar gobly, 
maar hi rna het dt· Prctoriakar 
VOl' 'ntop geslmtf en enduft voor 
gebly. 

venery en Vlciery 
Roer nd ton J het hulle na 

a loop van die w dren fg 
sp 1. Die l'ukkie-tmpp .rs h t 
meka r ,so .11, die motor is 
sh:ou rhoog rondg dra n die 
trad! londe Jour! 'l'kran is om 
die trappt r se n k g hang. 
If rna is kompUm "nh ( n 
d arvan word in my Inleidlngs 
paragranf g noem) 001' C'tl we 
g slinger en bi ~r is met groot 
v rtoon gedrink. So h.t OilS 
tw de i ormule P-Wedren g - 
·indig. ( tann vir P da 1.> 

1'wee Springbnlr.ke /", Spun 
In die Tukld -lmip{' h·t my g - 

sprek met mnr. Vcrmooten my 
<1iep ond r die indruk gebl'ing Vlln 
die ho(~ gr ad van verfynfng w t 
hierdi jong sport al a n ander 
univ rsit ite ondergaan het. Die 
Bo(}k nhout. pan van Pretoria, w t 
allerw('ii as di. be. t, in die land 
bestcmp 1 word, Be motor het R300 
g .twa nn di s s sp nled b stann 
uit twee Springbol{ke en vier in 
terprovinsi Ie ii t ry ra! 

J ie Bo k .nhotltsp n spog tans 
m t oorwinnin '. In die w dr lllW 
van Tukldes, Wits en Natal. As 'n 
mens in ag n .m dal die POT 
M K I 81 gs 'n vyfd, plek kon 
losry in di. wedr n in retoria, 
moet jy met mnl'. V rmooten se 
stelling saamstem dat "daai span 
(Boekenhout) die baun met Vlln 
dag B d .eln m r' sou gClve h t." 

GaIge/minor Vier lloogty 

, ens. 
KR OIT y 

L N H 
ou tual-Iebo irtll t 

el. 5S07. 

MOENIE die valse hoop koester dat dit met my die geval is van 
"Long time no sec" nie, want ek gebruik mos 'n teleskoop deur 

my sl utelgat en het hicrdi vakansia vel' gesien. Soos tot by Freddlt' 
Tegniese Aspek Belangrik Pretorlus van PSO wat so gehaas het na Pretoria en sy Rene. Die 

knaendo ocr-en-weer-kulery van Suzanne du Toit in Nerina en haar 
-Iannie het ook nie my aandag ontglip nie. 

Lyk my Harmonie so m isies wect hoc om die ding te doen: 
Oarlena Botba wil net sing -- selfs aan tafel - nadat sy by die opera 
was met die man wat die lied in haar hart veroorsaak. Laurette 
Roffe en Francois Wessels kyk die kat nog e rs goed uit di boom, 
maar Edwina Abbott on Pierre, die "human being" van Simonsberg, 
loop onakeibaar hand-om-die-Iyf rondo 

Niemand op die Akker is aan my onbekend nie - wees gewaar 
sku! As meeluisteranr van Die Mt'ltie is ek gedurig op die spoor van 
Maties wat romantiese neigings openbaar. Ursul Marse van PSO se 
verhouding met Hclmut Rlttern loop toe mos uit op 'n verlowing, en 

Hoewcl die spo d van die kane ek sien dut Howard Bradshaw d 'eadae sy harem v rwaarloos vir 'n 
mnar so d 'rlig kilometer" per UUl' sek(.~re Thea Grobb Jaur. (Nog 'n advertensie vir USAT. Julle wat nie 
is, vind ongelukkc he 1 dikw 18 t n gunste is van 'n Opsitk rs-rubrlek ni kan gerus daar 'n draai 
pInas. Satcrdng is cen van di toe· gnan maRk). Duncan Tuylor het nou ook verloof geraak aan sy "inge 
sleau'l's hospitaal toe met 'n SllY I voerde" J.'an McLachlt n. En Johnnna Kloppe en haar Pierre is 
in sy b ,cn nadat tw e kal're voor nog 'n voorbeeld van hiel'die tuisdorpv rhoudings w tons ,:ratl- 
01. kuipe in meka r vasg jaag manne so ontstem. 
h?t. Hoew:-l ons tot dusver geluk- Nicol het onlangs vir Trudi Dowling drie pragtige r( 01 ros, 
Jug wa , IS dnar glo al hoelwat gestuur toe hulle twee janr uitgcga n het. Is dit die vasklouery op 
arms en b n op Durban se baan die motorfiets wat hul verhouding so v s aRn di gang hou? Aan die 
gebl ok ander kant van die saak het Johunn nou 'n nuwe motor aangeskaf 

waarin hy en LWl(~lIe S(,rfontein so lekker rondry. Ev Iyn Louw put 
Oorsprong Van Formule P (}:lit'l) ook groot genot uit haar reise in die bah:kie. Maar van blomme 

gepraat: gchoor van die indrukwekkende ruik ,r wat Ina Smit se 
jongst beau ann ha r gestuur het? En dit nn. die eerste aand. 

Marlene Sadie dra mos aulke oulike androltke. Is dit omdat Joe 
Bocle dan so baie v n haar sien dat hy nou amper 'n Iff ature" van 
Huls Div se voorportaal is? Van voorportale gepraat, '.robie Wiese 
en Ben Llobcnberg van Huis Visser trap glo hulle vclskoene deur 
op Sonop se trappies met hul 1 ui ry by F4theleen van del' Merwe en 
Hetlenne VOIl Abo onderskeidelik. Ons kan gents by Helderberg vrn 
waarom Joh nn Pit'naal' se toetspunte onlangs so sleg was. Pasop, 
KIa Broers, dat jy nie dieselfde pad loop nie. 

El{ hoor Klein Gustrouw se mense moet e n van die dae padgee. 
Nou het Riette Buhr darem veel om oor te treur - veral noudat 
Johann weg is. Mel'vyn Fro t en Lola liJnslin vind egter troos in 
mel<aar se rms. Is dit 'n kwessie van goeie buurskap? Dirk v n ZyJ 
R mit so .k intuB n na onderskraging by v 'rskeie oord . Maar belaas, 
m t die regsmondclinge op h nd ' ... .AI wat oorbly is di Pink 
Floyd in die "blou" Mini (waarvan v r 1 Cht'ryllo so b ie hou). 

Ray luI 011 van di ecr te rugbyspan bring de sdae meer tyd 
deur op die telcfoon Grahamstad toe as op die rugbyveld, en vir Joe 
Krugt r, ook van Mnjuba, duur dit langeI' om in sy trapkarretjie by 
etti.~ vnll BerJ{(~l uit te kom as wat hy daar l<an h:uier. Wat van 'n 

"bicycle mad. for two" voIgcnd keer? 
'n Laast' w ,nk: Meer van julle moet tog in jul klass 'n g-eest s 

verwant probeer uitso k. Cllrt ti no 'on Ulmenst ,In v n Norina en 
Gubrie df' Kok vnn Dagbre k s~ dis 'n wonderlike rede om handjics 
vas tf. hou. 

Dip. dng het sleg begin. Met die 
oef nronde al breek die Willston 
• e ketting en kort na die aanvang 
v n di wodr n verloor hy sy bak 
werl in die Gun. ton-pylvak. In 
die komperklnkel breek die nou 
naak Willston se agteras en hierna 
val di ketting mot gereelde tus 
senpos s van Ike halfronde f. 
Gevolglik vertrelc die Willston elke 
keel' met fJuitende band en groot 
vertoon en onder luide toejuiging 
uit die kuipe net om maar weer 
gedwee teruggestoot te word. Ek 
wonder ho veel meter ketting die 
Willston in die loop van die wed 
ren verbruik het! 

Dis opvallend dat Dagbreek, wat 
dip tweede agt reenvolgendo jaar 
dh b ste onder di koshuisspanne 
gcvaar hot, sl gs 'n vyrde plek 
Icon ooptrap. Hlerdic verskynsel 
word moontllk verkl ar deur die 
feit dat al vier di topspanne uit 
Ingenieul'student bestaan h t. 

Toeslwuer N a H ospitaal 

Iudl n vanj r se Grand Prix 
'n voorsmaak 18 vnn wat ons 
in ai toekoms kan verwag, 

s g an di ~ f ormule p .. Wedren 
snam met Tnt .l'va sity n KRr 
n val 0 n van df uitst ndc 
student .-aang lcenth de v n 

S die j af word. Dat d Ill' in dIe 
loop van d , wedr n 5000 toe 
SkOll 1'8 a nwesig was, is r, ds 

S '11 aanduiiUng van dl byepn 
s koms s(> wildheid. 

EN so blaas elkeen maar om 
sy eie wysie te laat uitstyg. 

Want elkecn se wysie is mos 
die mooiste en die suiwerste. 
Vir hom. 

Snaaks, dat met almal so mooi 
wysies die hele we reId nie 
juis 'n mooi simfonie is nie, 
ne? Kyk net hoeveel dishar 
monie is daar nou eintlik. 
Hoeveel wanklanke en valse 
akkoorde ... 

Sou dit nie miskien wees juis 
omdat elkeen so hard sy eie 

wysie wll speel nie? As ons 
meer 'n oor sou he vir ander 
se melodled, meer wou mee 
speel en mindel' wou oor 
speel, sou die totale effek 
miskien baie beter wees. 

Maar is dit nie weer omdat ons 
nie wil oplet no. die groot 
Dirigent nie, hy wat harmo 
nic wi! bring, wat wil he ons 
moet onsself ver oen en sag 
ter speel nie? 

Want so kom di en se noot 
dalk by die and rr so nood 
uit ... 

deur 
die .. 

Verliefdes, gegroet. 

'Bye now, 
Alomteenwoordige, 

SG-LOERDER. 

ENRICO' 
TUlN-ltOFFIEKROJW BE TAUR T 

KONTINENTAI."E SAAMNEEM-VIDRSNAPERINGE 
Daagliks oop 8.30 vrn. - ] .00 nm. 

TEl ... 4928 MAANDAE GESLUIT 
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Intervarsity 

DINGE LOL A 
VAN TOE A A 

DEUR DIE SPORTREDAKTF..,UR 
MET Intervarsity nou weer 'n aktuele kwess ie, is, dit interessant om 'n bietjie in die verlede 

te delf en dan op te merk dat dit nie nou die eerste keer is dat daar problcme is nie. In dr. 
Danie Craven se boek Met die Maties op die RugbyveZd word die geskiedenis van Intervarsity 
vertel en kom 'n mens op heelwat wetenswaardighede af. 
Intervarsity het as 'n Inter 

Collegiate tussen die destydse SA 
Kollege (tans UK), Victoria-Kol 
lege (tans US) en Dlocesan-Kol 
lege (tans die Kaapse privaatskool 
Bishops) begin. Ene J. H . .Ander 
son - sy seun Biddy was een van 
die eerste Springbokke - het 'n 
beker gcskenk en in 1893 bet 'n 
komi tee bestaande uit die bekende 
polltikus W. P. Schreiner, die enlg 
ste dubbele Springbokkaptein 
(rugby en kriekct) , H. H. Castens 
en die latere Sprtngbokaanvocrder, 
Fairy Heatlie, die reellngs getref. 
Die SA-Kollege was cgtcr ont - 

vrede. 

"STUD ENT" 

Die ander tweo lcollegcs wou nie 
I[opgco oor die Interpreta ie van 
"student" nle. Die Vlctoria-l ollcge 
- ironies gcnoeg as 'n mens vall 
dug se standpunt in og neem - 
'~n Bishops wou nie toelaat d tt 
die deeJtydse en bultemuurse stu 
denbo van SAOS nan die wedstrvd« 
(h~elnC(~m nie. legs bona-fide stu 
deute is toegelaat om aan die 
Int. r-Oollegfate deel to neem, 
Die SACS het hulle toe onttrek, 

om weer in 1894 terug t keer tot 
1898. Toe het hulle bul finaal ont 
trek en was dit slegs ons en Bis 
hops wat aanhou spe 1 bet. 
Bishop_ het y stntug as kollege 

in 1910 vcrloor en daarmee W is die 
Intflr-Colleghlm 001, iots van die 
v .r1e(l.,. 
'n Poging is aangcwcnd om die 

kompctisle tussen die Vtctorta 
l{ollcgc, El8enburg en die Kwcek- 

skool tc laat voortbestaan, maar 
dit het misluk. 
Mnr. L. B. Smuts, die sckretaris 

van die WP-rugbyunie, bet egter 
gevoel dat die wedstryd al s6 
deel van WP-rugby geword h t 
dat dit nio kon doodloop nle. Hy 
hot toe voorgestel dat UK en Stel 
lenbosch jaarliks teen mekaar 
speel. 

F'INALITEIT 
In 1911 is finaliteit 001' die reel 

tngs bcreik. Vier of meer spannc 
sou [aarliks, een keer op Nuwe 
land, eon keel' op Stellenbosch, 
mceding - "for no cup and no 
code rules - the contest being 
gov rned by mere College honour" 
- 800S Smuts dit gestel het. 
Slegs in ]911 en 1919 (toe eon 

wedstryd ween die dood van die 
Stellenbosse rektor afgestol is) 
hot eon Intcrvarsity plaasgovind, 
Al (lit' ander jare is daar' twee 
w. dstl'yde gespeel, 

MOEILIKJUJID 
Op 4 Augustus 1925 skryf UK 

egter aan Stellenbosch dat hullo 
nie die tweede Intervarsity kan 
speel nie - moeilikhcid met die 
WP-unic was glo die rede. Die 
wcdstryd het wel plaasgevind. 
Die gebcurc word in 1926 her 

ha 1. In 1928 b spr iek di SR fi 
naal die kwossie. Die Mattos is 
grctig om na Nuweland to gaan, 
maar die Ikeys kan nie Stollen 
bosch toe kom nle. 'n Komm ssk 
waarop onder andere no H. B. 
Thom gcdlen h t, voer 'n vrugt • 

lose b spr .king m t die Ikeys. 
Vanaf 1929 vind daar 81 gs n 

Intervarstty, om di burt op 
Nuweland en Stollenbosch, pI us. 

Dis dus di Ikcys s "skuld" dat 
daar nou slogs een botsing is. 
Maar seker die snaaksst klagte 

wat bulle gehad hot was oor hul 
ele naam - Ikeys. 
Vroeer jam is bulle "trcep 

zakken" - nu aanleldlng van hul 
trul - genoem, Datu is egter go 
vind dat (lie benamlng nk sterl 
gmlOcg was nle, In 1918 ode die 
ShUlgkomitc" doelbewus 'n 1 Id 
nuam vir di. opposls! • Ween die 
bale JOOdHt' studente a til UI{ word 
op die naum lli:cy", beslutt, 

ONTEVREDE 
Hicroor was die Ikeys bitter 

ontevrcde. Op 16 Augustus 1920 
skryf hul student raad aan ons 
s'n dat lIons hulle nou nie me r 
Ikeys moot noem nie en ook nie 
as sulks mo t bestempel ni ". 
Die volgend jaar het hulle weer 

gckla en SR-voorsitter J. G. Mei 
ring" vra sy sckretarts om "in die 
g os van die voorstel te antwoord". 

Hieroor was die 11 eys eers boos 
en dreig om no. Stell n bosch te 
kom. Alles is afg spre I{ en g r el 
- vir In Vrydag. 

Op Vryd e hot d l' egt r ni 
treine Stellcnbosch to g loop nle. 
Di konf r nstc hot noolt pl is 
gevind nic, 
Die limy,.; het. nog tot Jllllt in die 

tI( rtlgm jllr Je. (lrcig, olda 1 ,lIcit 
• II Kclmldel - all,' vernlet, Ecrs 
br i II t r het hulle dit 1 eldn m 
H hul .it 

HIERDIF_j week 'n laaste en finale woord oor Intervarsity, 

Al die Ikeys S I poglngs was 
toe v rnict. Groenpullt is in elk 
gcva! nie b skikbaar nl . Maar 
nou vcrklaar di moner ewe 
kordaat dat hulle in 1973 daar 
wil ape '1 en met sulke planne 
voor die dag sal kom. 
Ek will ulle netdaaraan b r· 

inner dat Intervarsity aan-' 
staande [aar weer 'n slag op 
Stellenbosch pla svlnd. Ons 
trer die reellngs: hulle is blote 
gast! in dit is baslese goeie 
rn nier om nie jou gasheer in 
die gesig te vnt nle. 

Di( Itlinl{klnu1'st b wys dot 
lnt rvnrsil wd sy tl' disionole 
vorm hehou en we! gcsI)('cl 
gaan word hly ogtel' £lit: Vu.ga 
B(w.'1, lkeys se eh:wiwu,lent vnn 
J}i B ,sem, h tIre d. gevrll 
dnt dip h .kcnd . Knnpse • port 
jo l'tlaUa Neville Lecl{ vir hulle 
'n nrtilwl moet skrywe. 

nIT Iyk my mnr, Houhu 'c' 
moe lte h~gin nou dlvkleude It - 
W(·l'J>. OJ) die afgelolle '" A Opt· 
'I'ennlstoernool het oucl-Mati(~ 
Andy Patti on lu elwat groot 
koppe It at 1'0) e n }mile vertoon. 
Aruly vord met belangHt~J1iJlg 
dopgohou en (lie Mutles wens 
hom a 1I.'s van dle b.' te toe. 

DIT was dal'em so mpCl' of 
die Maties h t voorverled 
weolt t(!en VUlag.rs v .1'1001'. 
l)nnkie tog vir Dawi Snymlln 
se p .1'folde sltopple en De1'el{ 
C rstens 8e spo d. Villag 1's n 
H. O. d< Villi<.rs sal seltel tot 
in lengtc van clae se dat cUt 
nil' 'n drie w.ns nl . Manl' d 
telling is fin al in dl l' 'lmrc1· 
hOI h:. 

)1 wit lwt eli dag 'n v rto· 
ning VI n Iosslmkelspd g I JWCl' 
wnt nit gou weer g .~i(lll at 1 
word uie. Morne du I It sis hot 

ook 'n groot wedstryd geap 01. 
Die ligt~ Mlttin-l' I h t ver 

b ls('I1(1 go d g~VI ill' - ·(· ... al di. 
twee slott« GolUo I»,·in. (')1 )on 
IUcnonnhi. On. kun maul' 11 t 
hoop dat (ling.' OJ) senter' al 
l'.·glcom. 
Vanjaar spo 1 sl gs eland 
oetz e en F'r ncois d Villi rs 

nie- tuderito in die st . 
sm n. En van al die Ka pse 
kluhs is dit slog: } mlltons, 
Poliaie en Unie wat nle oud 
Mati s lwt. nl 0 durf d r 
n t. j('mand kIn d t ona m llllt 
t( Jnnl hit·!' sp 1! 

Sf Ul~~ 

M v 
MA 

JUt-IJR PIER E IIAIJM 
OP Stell nbosch is da r 'n klompie sportmanne van Wl min 

mense iets weot. Dit is di "manne van st 1" of te weI 
diegene wat d elneen aan sk rm, 'n sport w tho" olsc val 
koordinasi en ratsh }id at 1. 

Nuu: 

I ON NO 

V rder 

on» W('1I8 hom aU eterkte toe viI 
nil' • i:w )I 01£ wluu"o:lI. t{ blJ ., our 
lJ(wt I'i,' fli t Voltlqi, ({at .'lY 
Ille/.' in (fie SPl'hl!]lOksil(f /I h 
!Il.l lHr 'i. 
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A 

DIS die manne wat Btellenbosoh. S6 krieket/aam vanjaar uitgedra het en al drie die kompetisiee 
waaraan ludle deelgeneem hei, gewen net. 
AGTER: Keith Grailwcll, Stephen Lloyd, Rex llillier, Graham Sinclair, Oari Rose-Inmee, Paul 
Harris, Ian McKay. 
8ITTENDE: Morne du Plessis, John Plimsoll, mnr. F. du Plessis, Rob Berry (kapt.), mnr. T. 
Sevenus, Eddie Barlow, Andre Parker. 
VOOR: Denys Ilobson en Don Foster. Andre Bruyns was a/wesig toe die toto qeneem iB. 

Krieketseisoen Suksesvol 
DEUR STIA N VAN DER MERWE 

ONS eerste krieketspan is nog eens 'n span wat 'n Matie-suksesverhaal kan vertel. Die doel 
met die plaas van Matie-spanne se prestasles is rue om eentonigheid aan die lesers op te 

dis nie, 'n Feit is 'n feit en 'n oorwinning is 'n oorwinning. 
Ann die begin van die selsoen 

was Rob Berry (kapteln) bale op 
tlmlstles oor BY spun so kanse vir 
die afgeJope 80180en. Alhocwel 
Berry nle die he Io selsoen vir die 
MntJes kon sp .1 nlc, en die kap 
teinskap op John Plimsoll geval 
h rt, is bewys dat hy bale reallstl s 
in ay optlmlsme was. Die red ,8 
daarvoor is vnrstannbaar en voor 
die hand Jigg md, 
Di Mattes het aan drle komp - 

tlsles d sclgen 'em, en by olko n 
van hlordi kompetlsles is di 
p mn ultgetrek met die Mati a 
a die w nners, 
Aan dJe b~gin van die jMr hot 

on In die SAU-w .I! koon )dp 
gr.mnalc en daardeur die O'Brien- 
Idld gewon.lUerna bet on m nne 

(11 B~ 'doling in (lie WP-e 'rs - 
Uga gewr.n. Do. nul. bet hulle (0)' 
die ro~a-Jlr by bul reek van 
eorwlnnlng gevoeg. 

mo t word. Hulle is manne soos 
Keith Gradwell, Graham Sinclair 
en Andre du Toit. Ander spelers 
wat uitgeblink het was Plimsoll 
en Stephen Lloyd (as kolwers) en 

Hobson, Du Plessis en Paul Harris 
(as boulers). 
Bale geluk, Maties, julle het 

hard gewerk en julleself bewys, en 
julIe is daarvocr beloon. 

SPAT! 
DEUR JOHANN LOUW 

DIE Matias se kano-klub gaan steeds met rasse skrede vooruit, 
as 'n mens hul planne vir die nabye toekoms as maatstaf 

n em. Tans is die manne druk bcsig om te oefen vir die Spring 
bok-pro fvaart wat op 1 Julie afgele sal word. Volgens hul 
segsman is die kanse go d dat die klub goeie verteenwoordiging 
sal geniet in di span wat gedurende September na Denemarke 
gaan. 
Die klub spog met dertig inskry 

wings vir vanjaar, maar die voor 
ultsigto vir m or is rooskl urig. 
Alho .wel die Maties op die pas 
afgelope SA-snelknmpioenskappe 
dour dle Nat 11 ,rs oorskadu is, hot 
Anclr~ Collins en EnsUn van Riet 
goelo vertonlngs g Jew r, In M ns 
moot in godagte hou dat dl 
N atalse seisoen byn verby is, en 
dat die WP-selsoen e l'S oor tw e 
weke begin. 

"nsUn van Rlct bet veral 'n 

goeie vertonlng gelewer dcur 
d srde te eilldig ill die 16 000 m vir 
enkelkano' , en saam met Andre 
(Jollius die tw de plek in die 1000 
m vir dubbel-} no' in te neem, 
In die WP-snelrooikampioen 

skapp het Andre die twe de en 
F.JnsUn die derde pl ,k ingeneem 
in die enkelkano-wedvaart oar 
1 000 m, t rwyl hulle derde was in 
di > 10000 m vir dubbclkano's. 'n 
Bctreklik nuweling, Jac van der 
Merwo, het di 5 000 m snelroei~ 
Utel vir nuwelinge ingepalm. 

ESTASIE 
La sgenoemd liga k n as hul 

grootste prost sie beskou word, 
aangeslen al die erst llga-klubs 
daaraan deelg n em h t. Wnt dl« 
pl'cstnsl, van die { .rst. Itri k ,t 
span nog meer noemenswaardig 
maak, is di(l feft dat die pan vir 
die grootst deel van dte seiso 'n 
sonder die dienstL van Eddt , Bar 
low n Andre Bruyn moes klaar 
kom. 
A. 'n mens nog hierby voeg dat 
nys Hobson n Morne du Ples 

sis vir di WP mocs dl(H do.n en 
uk al die wcdstrydc h:on sp 01 nie, 
word 'n m(,ns bewus van dIe dt .pte 
w took in ons lu-ieJwt lS. Van dl 
23 w dstryd wa ann di Maties 
de .1gen ,m hot fs sl ,gs 
1001', c ,n gelykop g sp 

R'4DE 
Dl· red. vir hicrdfe sukses 

mo t gevind word in die uitste .. 
k ,nd, spangces wat d ur Rob 
Berry opg bou en d U1" John lim- 
8011 voorlgcslt ts. 

P U~ 
'n .1. paul' jong sp.I r8 hot 

hi rdl Beisocn na VOl' gdrf'e ('n 
g(!wys dat hulle ooie 'pot nsinal 
het wat nog ontwikkel k n en ANDR~ OOLUNB hard besig om te oe/en. 

SE EE TE 

Dagbreek Wen Coed 
VIR Dagbreek het die nuwe rugbyseisoen op 'n gunstige noot 

begin toe hulle verlede Vrydagaand met 20-13 teen Helder 
berg geseevier het. 'n Groter punteverskil sou miskien 'n beter 
wecrgawe van die spel gewees het. Met die uitsondering van die 
eerste tien minute het dit nooit gelyk asof Helderberg hierdie 
wedstryd kan wen nie. 

Die Helderbergers se tut was 
egter nog glad nie uit nie; Inteen 
deel, dit was hulle wat vir die res 
van die wedstryd die botoon ge 
voer en 'n groot gebiedsvoordeel 
genict het, Hul herhaalde aanvalle Simonsberg kon slegs met 14-12 
op di Dagbreck-doellyn werp to n Eendrag wen in 'n w .dstryd 
ecrs in die doodsnikke van die wat nooit enige hoogtepun e opge 
wcdstryd vrugte af toe vleuel lewer h t nie. Vir die we pan bet 
Becker gaan druk deur 'n per- Venter, Philip van Scho en Deon 
fekte hangskopple raak te vat en Jooste agter die doellyn gaan 
deur to draf. Die moeilike verses- kuier, waarvan Van Schoor een 
_sk_o_P_i_s_t_u_s_se_n_ d._i_e_r_e_,g._iO_p_p_a_le_d_e_u_r_, verses het, Eendrag se punts be 

staan uit 'n drle deur Esterhulzen, 
verses deur Wessel Koch, en straf 
doele deur Kobus Beukes en Jan 
nie Brink. 

Helderberg het, nadat bulle go 
ruime tyd na die aanvang van die 
wedstryd gebiedsvoordeel geniet 
het, eerste bloed geruik met 'n 
straf - skepskop deur heelagter 
Johan Wasserfall. Die res van die 
eersto helfte het egter aan die 
Dagbrekers behoort, soos die veer 
tion punte dan ook getuig. 'n Kort 
rukkie na Helderberg se strafskop 
druk Trevor Beyers, na 'n netjiese 
breekslag deur sy skrumskakel, 
om Dagbreek 'n voorsprong te gee. 
Kort hierna volg een van die 

mooiste driee van die wedstryd toe 
Piet Bosch 'n klassieke vleuel-drie 
druk na 'n volle agterlyn-beweging 
aan Dagbreek-kant. Asof een nie 
genoeg is nie, gaan Beyers met 
brute krag oor naby die boekvlag, 
vir Andre Parker om te verses. 
Rustydtelling: Dagbreek 14, Hel 
derberg 3. 
Na rustyd antwoord Helderberg 

met 'n drie deur Wasserfall wat in 
in die agterlyn spring, 'n losrol 
lende bal optel en oorduik. Die 
betreklik maklike versesskop word 
ongelukkig verbrou, sodat die 
swart truie steeds met sewe punte 
agterloop. Die wedstryd se uitslag 
word egter bo alle twyfel bepaal 
toe Piet Bosch nog In pragdrie 
onder die pale gaan druk nadat 
die Dagbreek-agt r1yn weer eens 
vinnig na links beweeg het. Die 
versesskop was bloat 'n formali 
telt. 

HELDERBERGERS 
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§ II· § ~ maue» on ~ 
§ j[' ~ 
S G S ~ roenpunt ~ 
§ § § s 
§ OP die SA-atlp.tiekkampioen- ~ 
~ skappe wat oor die Paas- ~ 
~ naweck op Groenpunt gehou is, ~ 
~ h t die Matie-atlete 'n hele ~ 
~ aantal plekke behaal. ~ 
~ me beste vertoning was die ~ 
~ van Emile Rossouw wat die ~ 
~ hoogspring gewen het met 'n ~ 
~ hoogte van 7' 0". Die enlgste ~ 
~ andor titel wat d ur 'n Matie ~ 
~ verower is, was die 800 meter, ~ 
~waar Dicky Broberg gewen het§ 
§ in 1 :50,2. ~ 
~ S 
~ In die IlS00 meter bet Dicky s 
~ tWCf'()" gelmm. Nog tweed ~ 
s I)I.'ldeo is bcJuml d ur . mncois ~ 
~ Potgh!tcr In die paol pring, ~ 
~ (felie 10 Grange In die 10 000 ~ 
~ meter, Alta. Wessels In die 100 ~ 
~ meter en Rosa du andt in die ~ 
~ spit' gooL ~ 
~ Chris Breen was derde in die ~ 
~ 110 meter hekkies en vierde in ~ 
~ die Janger hekkiesnommer, § 
§ waar Pieter Coetzee vytde was. ~ 
~ Louis Louw het die vierdc pIck § 
~ in die 400 met r behaal en C. ~ 
~ Mason was vierdc in die dis- ~ 
~ kus. Dirkie Muller wa..q vyfde ~ 
~ in die 5000 meter. § 
§ s 
':'//,//////,///,////,,,///////,,,,/,,,////,/////,,'5 

om die eindtelling op 20-13 in Dag 
breek se guns to staan te bring. 
Om indiwlduele uitbJinker uit 

te sender, is nie makllk nle, maar 
vir Helderberg het Duimple Was 
serfall, Streicher en Soot goeie 
spel gelewer, terwyl Piet Bosch, 
Johnn Louw en Trevor Beyers vir 
Dagbreek uitgebllnk bet. 
Albel spa nne kan tevrede voel 

met hul vertonlngs so vroeg in die 
seisoen, maar dit is veral Dag 
breek se spel wat die oog gevang 
het, 

Ander Uitslae: 
Vrydagmiddag se wedstryde het 

Wilgenhof, Simonsberg en Huis 
Visser elkeen twce punte in die 
Saucrliga ryker gemaak deurdat 
hulle met PSO, Eendrag en Maju 
ba onderskeidelik afgereken het. 

WILGENHOF 
Wilgenhof het in 'n opwindende 

wedstryd PSO met vytticn punte 
teenoor ses die loef afgesteek, en 
elkeen van daardie punte verdien. 
Vir die wenspan het Johan Noome 
en Koos Loubser elk 'n drie gaan 
druk, beide deur Noome verses. 
Sakkic van Zyl het die telling op 
vyftien te staan gebring met 'n 
strafskop. PSO se enigste punte is 
aangeteken deur "Willow" Deacon, 
wat gaan druk het, en Desmond 
Baard, wat die drie erses het. 

SIMONSBERG 

HUIS VISSER 
In die wedstryd tussen Huis 

Visser en Majuba het Huls Visser 
daarln g slaag om met oortul 
gende spel 14-4 te wen. Vir die 
Snoeke bet Pear Venter, Joban de 
Villiers en Johan Basson elk 'n 
doel aangeteken, terwyl Jacques 
Kruger een vers s het. Vir Majuba 
het Fanie Olivt~r in die dood 
snikke van die wedstryd oor die 
doellyn gegaan. 

IlUIS MARAIS 
Vir diegene wat Vrydagaand op 

Coetzenburg was, het Medics n 
Huis Marais met aanskoullkc 
hardlooprugby getrakteer. Albei 
spanne het baie goed vertoon, hoe 
weI dit partymaal aan rof gegrens 
het. 
In die tweede helfte het heel 

agter Dirk van Eeden van Huis 
Marais die y8 gebreek toe hy 'n 
strafskop deur die pale gestuur 
het. Hierna was Huis Mara 
deurentyd op die aanva1. Senter 
Koos Valentyn het agter die doel 
lyn gaan Imier, maar die s}t,op was 
mise Dirk van Eeden slaag weer 
met 'n skepdoel en bring die efnd 
telling op 10-0 te staan. 


