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TWEEWIEKLIKSE STELL NaOSSE STUDENT KO RANT 
..,alau 0 

DONDERDAG, 20 SEPT MBER 1973 

STUDENTE·UNIE 
REDAKTEUR 

SR -Aanstelling Verwerp 

I Aandagtig I 

ALTUS JOUBERT is verlede Dinsdagaand by 'n monstervergadering tot hoofredakteur van 
Die Matie verkies. 'n Mosie van Christoff Pauw en John Daneel is met 'n oorweldi 

gende meerderheid deur die nagenoeg 1 500 studente In die Stadsaal teenwoordig, aan 
vaar. Altus vervang vir Bill Hulme wat deur die Studenteraad aangest I is. Dit i die 
eerste keer dat 'n Studenteraadsaanstelling op hierdie wyse verwerp is. 
Ter inleiding van sy mosie "dat, 

in die lig van meriete-oorwegings, 
mnr. Altus Joubert aangestel word 
as Hoofredakteur van Die Matie 
vir 1973-74" het die voorsteller, 
Christoff Pauw, gese dat hy nie 
verskoning daarvoor maak dat 
die debat oor die meriete van die 

Hoofsprekers 

OHRISTOFF PAUW (heel bo), 
die voorsteller van die mosie 
en Jan Heunis (bo) J die voor 
sitter van die Publikasiekomi 
tee wat die verworpe aanstel- 

ling gemaak het, 

"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''',,/J 

flette" wat teen mnr, Joubert ver 
sprei is, het Christoff die persoon 
wat verantwoordellk was '\Tir "die 
growwe laster en blatante onwaar 
hede" gedaag om op te staan en 
verantwoordelikheid te aanvaar. 
"As hy verkies om soos 'n lafaard 
agter sy naamloosheid te bly skutl, 
dan weet u prestos hoeveel waarde 
om aan daardie pamfletjies te 
heg", het hy onder toejuiging gese. 
Hy het deegUk op die gerugte 
teen mnr. Joubert Ingegaan, en hy 
is "eenhonderd persent" daarvan 
oortuig dat daar geen woord van 
waarheld daarin steele nle. 
John Daneel, wat die Mosie ge 

sekondeer het, het homself by 
WllIem Doman en Christoff Pauw 
g~Hh:aar wat gese het dat die 
mosie om 'n bloot administratiewe 
aao8teUing gunn, en nle vertoU 
kan word as 'n mosle van wan 
troue in die SR nle, Dlt is on 
sinnig om to wil beweer dat poU 
tiel' nie 'n rol speel by die aan 
stelling van Die Matie se hoof 
rednkteur nle. By ken belde mnr. 
Joubert en mnr. Hulme redellk 
goed en hy meen dat hulle albei 
'n standpunt verteenwoordig wat 
vir hom persoonJik en vJr die 
Studente-unh, aanvaarbaar is. 
Wat meriete-oorweglnga egter 

betre!, het John voortgegaan, kan 
die aansoek van mnr. Hulme be 
swaarlik vergelyk word met dh'i 
van mnr. Joubert. 

POLITIEKE ALTAAR 

Jan Heunis, die voorsitter van 
die Publlkasiekomltee, was een 
van die laa to sprekers ult die ge 
hoor. By het betoog dat Bill 
Hulme 'n kana gegun word om 
hom self as redakteur te bewys. 
Hy het belowe dat as mnr, Hulme 
hoofredakteur bly, Die Malle b - 
slls nie op die altaar van 'n onar 
hankllke politieke groep gcoffer 
sal word nie, Hy het aangevoer 
dat dit die geval was onder wat 
hy genoem het "die Stofberg 
De Vi1liers establishment". 
Jan het vir Christoff Pauw 

daarvan beskuldig dat hy gcen 
begrip getoon bet van die regs 
beginsels wat by oor die afgelope 
vyf jaar g Jeer bet nle. Dit is die 
demokraat se pUg om die resul 
taat van die dcmokratiese stelsel 

te aanvaar. "If you are not pre 
pared to accept the result of the 
system, then you must reject the 
system," het hy gesc. Hy het sy 
toespraak afgesluit met die aan 
maning aan die mense wat mnr. 
Hulme met mnr. Joubert wil ver 
vang: ,,'n Kind kan 'n blom ver .. 
niel wat dit 'n God gekos het om 
te maak." 

AFDANKING 

'n Polemiek het tydens die ver 
gaderlng ontstaan oor die vraag 
of mnr, Hulme in 1972 van die 
redaksle van Die Matie afgedank 
is of nie. Gerrie de Vllliers, 'n oud 
hoofredakteur en oud-voorsttt r 
van die PubUkaslckomltee, het 

JOlIN DANEEL, sekondant 
van die mosie. 

'n GROOT deel van die skare tydens die mon,9tm',)ergadcring 
op Dinsdag, .11 September. Drie mosies is aangeneem. Hiernaa« 
verskyn die berig oor die redakte'~1,r8kwessie en op bl. 5 word 
die ander twee mosies behandel. Oor 'n uiteensctting van die 
omstandighode 'Wat tot die redakteurs-moeio gclci het, sien 

u. 4. 

T'heo Smit het sy teleurstelllng 
ultgespre k dat tw C cud-stud nte 
raadslede na afloop va.n hulle t r 
myne .. 6 'n ales! geloods het. Hen 
nil' van der Mcrw I ond r-voor 
sitter van dt. Publik siekomtte , 
hot geplcit dat Bill 'n kans g gun 
word om homself to bewys. Buks 
H rtzog, cud-stud nteraads voor 
sitter, het die menlng ultgcapr eli 
dat Altu die pos mo rt kry, 

Hulpaksie 

Aile Malie IRRELEV NT 

BOETn~s 

aangevoer dat mnr, Hulme wel 
ontstaan is uit sy nuusveralagge 
werspns wens nle-nakoming van 
sy pligte. Hierln het Bobby Loub 
ser, nuusr idakteur ten ty van 
mnr, Hulm se betrokkenheld by 
Di Matie, born g .at un. ,---------- ___ 

Nad t hy gese het dat hy hom 
nle sal vcrwerdig om t. ntwoord 
op mnr. Heunls a peraoonl ke 
aanval op hom nl , het Ohrlatoff 
af'gealuit: liB ntjle: vir booties 
is In euwel - en g en sclfresp It 
tot nd Btudente-uni lcs n dtt 
duld nl s". 

"ONWARE LEUEN " 

Fanl Bekk r, 'n teolo i s stu 
dent, h t Bobby Loubser daarvan 
b skuldig dat by "onware leu ns" 
verkondlg in verband met di af 
danklng. 

twec betrokke porsone in die open 
baar gevoer word nle, want hy 
g~ datdit ~ saak~waarbyclke~~-~~~~~~----~~--~~~~~~-~~-~~I 
student bale dfrek belang het. 

"KOP EN SKOUERS" 

Christoff het gese dat hy aan 
die begin wil toegee dat Bill 
Hulme reeds waardevolle onder 
vlnding in nuusbcriggcwing opge 
doen het, maar dat dit duidcUk 
is dat die kandldaat wat oorgeaien 
is dour die SR "l{op en skouers 
bo mnr. Hulme ultstaan' wat ti 
pografiese, organisatorlese en ad 
ministratiewe ondcl'vindlng betre/. 
Met bctrekklng tot "smeerpam- 

SANGFEES HULDIG LANGENHOVEN 
Vir drie agtereenvolgende aande 

was die Stellenbosse Stadsaal 
stampvol tydens die afgelope 
Sangfees. 
Die Matic verneem van die be 

sprckiugsagonte (lat hondo de 
mense om k rtjic gevra het na 
dnt elko besklkbare pJek roods 
geneem is. 
Elke koor moes minstens een 

van Langenhoven se liedcre sing, 

wat wissel het van 1igte tot 
swaar nommcrs N wat v n die 
applous nfg lei kon word, het dJ 
Ugte licdjl s bal me r byval by 
die gehoor gevind. 
All eer ann die onderakel 

dirlgent. en begelelers vir die be 
sander hoe gehaltc wat gehand 
haaf is. Ook 'n woord van d nk 
ann Lizel Viss r en haar Sang 
feeskomitce vir di bydrao wat 
hull gelewer het. 

or.s 
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1M E Agnes 

MARION AOHBER, aktrise van KRUIK se Engelse toneelafde 
ling, speel d'ie rot van die jong Agnes in die Moliere-blyspel 
wat drie aande lank in die H. B. Thom-teater speel vanaf 
Donderdag, 20 September tot Saterdag, 22 September. M ej. 
Achber is 'n J ohannesburqer wat baar toneeZopleiding aan die 

Universiteit van Kaapstad ontvang het. 

IN THOM 
DIT is vanjaar 300 jaar sedert die gevierde Fran 6 komedieskrywer van die sewentiende eeu, 

Jean Baptiste Poquelin, oftewel Moliere, oorlede is. Die herdenking van sy dood word dwars 
deur die Westerse we reid gevier en die Engelse toneelgeselskap van KRUIK lewer ook 'n hulde 
blyk in die verband. Dit is in die vorm van die opvoering van Moliere se toneelstuk "L'Ecole 
des 'Femmes", onder die titel "The School for Wives", wat van 20 tot 22 September in die 
H. B. Thom-teater aangebied word. 

'n Vooraanstaande Franse re 
glsseur, Edmond Tamiz, is deur 
die bemiddeling van die Franse 
Departement van Buitelandse 
Sake deur KRUIK genooi om die 
regie van die stuk waar te neem. 
Aangesien mnr. Tamiz glad nie 
Engels magtig is nie, is reelings 
getref sodat mej. Rosalie van der 
Gucht, vor ign hoof van die de 
part ment van Spraak en Drama 
aan die Universiteit van Kaap 
stad, as vertaalster kon optree. 
Na wat berig word, is mnr. Tamiz 
bekend vir 'n oorspronklike, eks 
perimentele bcnadering tot die 
tenter. Ons kan dus verwag dat 
hy Moliere met nuwe insigte sal 
intel'preteer n aanbied. 

VJ!lRTALING 

Di vertaling van die stuk is 'n 
onlangse eon, dour Richard Wil 
bur. Mnr. Wilbur bly redelik ge 
trou aan die oorspronklike teks, 
selfs met behoud van die paar 
rym-versvorm, en hopelik ook met 
behoud van Moliere se lewendige 
styl. 
Die hoofrolle word deur Kerry 

Jordan, Marion Aehber en Keith 
Grenville ondcrskeidelik vertolk. 
Van a1 drie spelers kan ons 

goeie spel te wagte wees. 
Mo1i~re was een van die voor 

aanstaande dramaturge van sy 

tyd. Onder die beskerming van 
Louis XIV het hy veral vir sy 
blyspele populer geword, Sy to 
neelstukke het weens stuitigheid, 
maar veral weens soslalc en gods 
dienskritiek, dikwels opspraak 
verwek. Moliere is dan ook streng 
veroordeel deur die bewakers van 
die sedes van daardie dae. Van sy 

in "The School for Wives" beide 
tipiese "eommedia"-karakters. 
Die tema van hierdie stuk ge 

tuig van dieselfde invloed: die 
verwaande, amblseuse Arnolphe 
maak sy on kuldlge pleegkind, 
Agnes, groot om eendag 'n sag 
moedige vrou vir hom te wees. By 
probeer haar afsonder van die 
verderflike invloede van die 
buitewereld - 'n dom vrou is ook 
'n goele vrou - maar hy hou nie 
rekening met die hardkoppige 
mensllke natuur nle, Agn~s raak 
tog ver'lief op Iemand anders, by 
wie sy op 'n lngewlkkelde, maar 
komlese manter tog ulteindelik 
uitkom. 

Greta V 08100 

stukke is selts verban - 'n ge 
bruik wat vir ons nie onbekend 
is nle. Moliere is met sy dood in 
1673 deur sommige 'n normale 
Christelike begrafnis ontse, hoe- Die doel van die blyspel was vir 
weI hy tog uiteindelik op die ge- Moliere egter nie bioot vermaak 
brulklike wyse te ruste gele is. nie. Hy hot die komedie aange- 

wend as 'n medium om sosiale en 
"L'E'coie des Femmes" is om ook karakterkritiek te lewer. 

verskeie redes 'n goeie voorbeeld "L'Ecole des Femmes" illustreer 
van Moliere se skryfstyl. Hy is by hierdie ernstiger insiag deur die 
uitstek bekend as eksponent van kritiek wat gelewer word op 
die klassieke Franse blyspel. Sy skynheilige godsdiens, baasspe 
blyspele toon 'n sterk invioed van Ierigheid en naywer. In sy san 
die Itallaanse "commedia dell bieding Ie mnr, Tamiz die klem op 
arte", wat gekenmerk word deur hierdie didaktiese element in die 
sekere tradisionele karaktertipes stuk, aangesien hy dit beskou as 
en geliefkoosde temas. So is die een van Moliere se ern stiger 
dominerende, middeljarige Ar- werke; vergelykbaar met "Tar 
nolphe en die onskuldlge _A_gn_es_, tuffe" en "Le Misantrophe". 

Dit is 0 k in hierdie aspek van 
Moliere se werke wat die waarde 

KRITIEK 

Verlang lets Meer As Bloot Notasie 

di tr w na 

Bale komponi te gebrulk 'n 
grafi s notastc, wat presies doen 
wat 'n gratiek doen - om 'n vi .. 
su 1. aanduldlng v n hoogt en 
br edtc te gee <Graft.k no. 1). 
'n Visu le voorst Illng van hoc 

'n komposisie uit ind Ilk mo t 
kllnk, is ook moontlik (Grafick 
no. 2). 

daar in tradisionele notasie geen 
man! r b staan om kwarttone aan 
te dui nle. Ligeti gcbruik b-;~,i 
om intervalle kl in r as ,X half 
toon aan te dul, en "',..11:,') vir 
lntervallc grot r as 'n half'toon. 
Ook Pendcrccki hot BY eie metede 
ontwikkel: ~ tJf q ,it-, ens. By elke 
werk moat daar 'n bylaag van die 
varsklllende tokens en hulle bote 
kenis evo g word. En dit gobeur 
dikwcls dat die bylaag langer as 
die komposlste self is! 

,E MEDIUM 

Sommig komponiste, SOOS Ll 
g ti en Pendereckl, gebruik nog 
at ds tradistonele notaslo, aange 
slen hull dit as die best medium 
heskou om hull idees te verwe 
senllk. Maar sIts hillle moet dit 
anpas by hulle w .rk., aangesien 

ABSTRAK 

Oit is w 1 waar dat tradision .Ie 
notasle nle ncs presies kan weer 
gee nle, maar dan wonder 'n m ns 

KAN U VOORS N VAN ALLE 
Motorond rdele 

NAD 

p 
ONS VI U T GNlESE P OBL ME 

T 63 

29/3076 

Onbereikbar 

onwillckeurig of blote tokens oolt 
so 'n abstrakte kuns soos musiek 
kan verduidelik - al probeer die 
komponis hoe volledig ook al 
woes, sal daar altyd iets woes wat 
slegs die uitvo rder se musikale 
insig sal kan vorklaar. 
Strewe die komponlste van van 

dag dan na i ts wat onbereikbaar 
is? Of probeer hulle om musiek 
te w tcnskaplik t maak? Mis 
klen is hierdie strewe na presies- 

held, en aan die ander kant, die 
strewe om so vaag moontlik te 
wees (vgl. die eerste twee voor 
beelde) die dood van mustek . . . 
(Bogaande arti7eel, gesk}'Y/ deu» 

Marianne Becker, volg op die 
artike; oor M oderne "Klassieke" 
Mu.siek in die vorige uitgawe van 
Die Ma,tie. Marianne is 'n B.Mus. 
student in haar vierde jaar en is 
tans besig met 'n skripsie oor 
Ligeti.J 

EDMOND TAMIZ, die Franse 
regisseur wat Kaap toe gekom 
het vir KRUIK se Moliere- 

blyspeZ. 

Deur Marianne Becker 
I ,.. b Iangrikste manier om musiek te bewaar vir toekomstige geslagte is om dit ne r t skryf. Notasie, aoos ons dit vandag 
ken, is omtrent vyfhondcrd jaar lank al deel van die musiekgeskiedenis. Met die ontwikk ling van hedendaagsc komposisie 

metodes het die gevo 1 egter ontstaan dat hi rdic notasie nie presies kan weergec wat die komponis bedoel nie. Dit is interessant 
om na 'n paar voorbeclde te kyk. 

vir die mod erne teaterganger 18. 
Mnr. Tamiz se aanbieding is juis 
daarop gemik om hierdie aspekte 
to beklemtoon deur die gebruik 
van moderne elemente, 800S in die 
kostumering en agtergrondmu- 
siek. ' 
Dit wil voorkom nso! hierdie 

opvoerlng 'n besoek aan die 
Thom-tenter regverdig, aangesien 
dit 'n goeie geleentheid sal wees 
om die aktualiteit van 'n kIas 
sl ke dramaturg SOOB Moli~re 
Initi s t beoordeel. 

BO: Gra/iek nr. 1, wat 'n visu- ONDER: ara/ie1c nr. 2) wat 'n 
ele aanduiding gee van hoogte visuele voorstelling gee van hoe 

'n komposisie uiteindelik moet 
en breedte. klink. 

ROLPRENTE 
VIR diegene wat gedurende die 

vakansie op Stellenbosch gaan 
wees, is daar 'n aantal flieks wat 
die moeite werd mag wees om te 
sien. 
Die Iaza: Soylent Green (20 

tot 22 September) en Fear is the 
Key (27 tot 29 September). 
Stelbio: Madame X '( 19 en 20 

September), The Cnndidate (24 en 
25 September) en Finishing 
School ('n uitstekende riller) op 
26 en 27 S ptembcr. 

'", S' 
k\..IINtc - oNS/IN. - 
H.AN Ge:N tJe I'IO'\"Q, M 
\IN tLt1"I'!I\E:.S W"T 
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SWIERIGE DRAG IN udedoo 
NUWE TUIN 
DIE Harmoniete het hul nuwe tuin en die nuwe lente op vrolike 

wyse ingewy deur 'n eksklusiewe tuinparty te hou. Die 
dames was baie deftig en kleurvol geklee en tabberds het 
gewissel van gewaagd tot preuts. 

twintig lentes. Ook Elsabe was in 
wynrooi geklce. 
Maretha Meyer, van kop tot 

tone in ligblou met 'n blou bale 
breerandboed het die prys vir die 
beste hoed verower. Die prys vir 
die oorspronklikste kleding het 
gegaan aan Mercia Fourie, gedra 
peer in 'n laken vol kappertjies 
in die vorm van 'n skouerlosc rok, 

--------------, met 'n breerandhoed van kapper- 
tiles met kappertjieblare daarby. 
Die pryse vir fleurigheid en def 

tigheid is onderskeidelik deur 
Hetsie Rolfes en Diana Clarke 
gewen. Die speslale prys is aan 
Magda Bezuidenhout en Janie 
Bierman, 'n defUge Victoriaanse 
paartjie, toegeken. 
Rina (Klein Lappie) Laubscher 

se hoed het bale aan 'n doos vol 
lekkermandjies op 'n kerkbasaar 
hcrinner en Petro Leeuwner was 
'n slagoffer van die oolevaar (in 
Harmonie! ). Die primarla, Chris 
len Badenhorst, het skakerings 
van pers en swart gedra. 

Pryse is vir die besgeklede 
dames uitgeloof. Die huismoeder, 
mevrou Klopper, was die eregas 
en beoordelares. Sy en haar 
geselOin), Elsahe Kok, -seremonte 
meesteres, was sewentiende-eeus 
geklee. Mevrou Klopper het 'n 
enkellengte wynrooirok gedra, 'n 
swart tjalie, blou hoed, waaiertjie 
en silwer skoene wat spog met 

Kospotte Leeg 
Kw AM lee - maag - Helshoogte 

manne bet soete wraak ge 
neem op die twee Minervaners wat 
bulle kosbuisrnoeders nou die dag 
ontvoer bet. Die twce slmldlgcs 
is na 'n sumrniere verhoor vol 
stroop en suiker gesmeer (om 
bulle weer soet te maak) en daar 
na bet elkeen 'n paar woordjies 
van dank tot die Huis gerig. 

LENTEGROETE 

Hierdie opspraakwekkende voor 
val het plaasgevind nadat die 
manne een oggend sonder kos 
moes klas toe gaan weens die af 
wesigheid van hulle kosmatrones. 
Gelukkig het die insident nle ver 
hinder dat Minerva hul lentegroete 
"met Liefde" aan Helshoogte be 
toon het nle. 

SKATTEJAG 

Na die prysuitdeling is 'n skatte 
jag tussen die ou en nuwe deel 
gchou en ter afslultlng van die 
oggcnd se gebeure is middagete 
in die tuin tussen die ballonne en 
versierde stoeppllare genuttlg. 

DIE' Studenteraad het oerlede 
Woensdagaand in Die Sigeuner 
die H uiskomitees van die ver 
skillende koshuise tydens 'n 
kaas en wyn-gesclligheid ont 
moei. Op die [oto vcrskyn mnr. 
Spike Daniels, eienaar van 
Kootjie 'liar Broodjie cn Die 
Sigeuner, Retha Rossous», ..-die 
BR-lid behete met onthale en 
mnr. Ooenie Basson van 'n 
plaaslike tabakmaatskappy. 

ELSIE BALLOT·STUDIEBEURSE 
Aansoeke om die bogenoemde studiebeurse vir die tydperk 

wat in die jaar 1974 begin, kan nou Ingedlen word. 
Die bepalinge en voorwaardes Is 800S volg: 

Die studiebeurse bedra elk R2 650,00 per jaar en word 
slegs toegeken vir studle aan die Universlteit van Cambridge 
vir 'n tydperk van twee jaar wat moontllk tot drie jaar ver 
leng kan word. 

Kandldate moet Suid~Afrlkaans gebore blanke mans wees 
. wat op 1 Oktober 1974 tussen 19 en 25 jaar oud sal wees, albel 
ouderdomme inge luit. Die makslmum ouderdom sal verleng 
word met die tydperk van ononderbroke MIlitAre Opleldlng 
wat 'n kandidaat ondcrgaan het. 

Kandidate moet verklesllk na-matrlkulasle~ of unlver81telt 
studie van minstens 18 maando voltoot bet teen 81 Desemb r 1978. 

Aansoeke moet die sekretaris voor 15 November berelk. 
Verdere besonderhede en aansoekvorms kan verkry word 

van Die Sekretarll, Elsie BaUot-Studlebeursfonda, POlbua 18M, 
PMtoria. 

ALLE 
LANGENHOVEN 

BUNDELS 
BESKIKBAAR 

BY 

U. U. • 
PLEINSTRAAT 

TEL. 4811 

UITGEDOS in die oudste modes verskyn die uithaler uithangers van Harmon e se tuinparty. 
Die pryswenners wat Iuer so gewillig poseer is Mercia Fourie, Diana Olarke, Janie Bierman, 

Magda Bezuidenhout, Hetsie Rolfes (met die ekoene) en Maretha Meyer (met die hoed). 

CSV hou Swotkamp B inskloof 
GEDURENDE die September 

vakansie bled die CSV 'n kamp 
in Bainskloof aan. Die doel van 
hierdie kamp is om aan studente 
die geleenthcid te bied om te stu 
deer, terwyl daar tydens hulle 
saamwees ook aan die geesteUke 
aspek aandag gcgee word. Baans 

sal llgte versketdenheldslconserte 
aangebled word. 
Hierdie Swotkamp, soos dlt on 

der studente bekcnd staan, begin 
op Vrydag, 21 September en duur 
tot Satcrdag, 29 Bcptember .. Op 
Ma ndag, 24 Septcmber sal daar 

'n busdiens tUBS n die Itamp .n 
Stellenbosch wees om v.rvoer te 
verslulf aan mense wat n t &' du 
rcnde die week of nnw wil 
gaan kamp cr. 
In krywlng kart by e 

J{Rutoor van dle V In ErturthuJl 
gedoen word. 

•• POOR~ E 

R4 500 X 300- 
R8 100 per joar. 

R5100 x 300 - R9 600 p r jaar. 

VOORDEl 
Uitst kende pensioenfonds n 

slekefonds. ruim verlof asook 'n vakansi - 
bonus, 'n jaarliks vrypa per poor,'n 
100%-b huisingslening teen 'n lae rent 
koer na 'n seker dlenstvdperk en 
geleenth de vir voltyds of de Ityds 
nagraadse studi . 

Navrae en aansoeke om indi 
naming moet 9 rig word n ; 

DIE HOOFB ,\JURD R, 
S.A. POORW E, 
KAM R 1213, 
AUL KRUG RG BOU, 

WOLMARANSSTRAAT, 
JOH NNESBURG • 
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NUW IE MYN 
EDURENDE die groot ophef wat die afgelope monsterver- 
gaderlng voorafgegaan het, Is die rol wat Ole Matie as 

polltieke mondstuk speel by herhaling opgehaal, en uitein 
delik oorbeklemtoon. Dit val nle te ontken dat Die Matie 'n 
politleke rol speel nle, en ook nle dat onverantwoordelike 
hande dit es wapen kan gebrulk om die Universiteit bale 
skade te berokken nle. Soos dlt egter 80 dikwels die geval 
is, ls heelwat perapektlef In die stof van die atryd verlaor. 
Stellenbosch het 'n ryk-geskakeerde atudentelewe en as 

nuusmedium moet Ole Matie die verskillende faaette met 
oorl 9 toelig. Waar ay politleke strekklng In die verlede 
dlkwela gekritlaeer la, Is ewe dlkwels vergeet dat Ole Matie 
se dekklng van apolltlese aspekte 800S kuna, die soslale 
lewe en sport meer as die helfte van die koerant uitmaak. 

En dat hlerdie aangeleenthede weens hulle belangrikheid 
op aodanlge prominensie geregtlg Is, sal geen regskape 
Stellenbosser tog ontken niel 
Die Matie is die mondstuk van die Studente-unie. Dit 

bled 'n platvorm aan die Studenteraad waarvandaan hy sy 
arnpteltke beleld aan die Stud nte-unie kan voordra en aan 
die Studente-unle bled dlt 'n forum waarop atudente hulaelf 
vryelik kan uitspreek oor studente-aangeleenthede en sake 
rakende studentebelange. 
Ole Matie is grondwetllk op 'n onafhankllke mening ge 

regtlg. Hy is geen naprater van of die Studenteraad of die 
Raad van die Unlverslteit nle en sal hlerdle bevoorregte 
poslsle In die komende termyn met jaloersheid bewaak en 
m t b eketdenheld vorvul. 

'OK H ID 
D IE hou van 'n monetervergadering verlede Dlnsdagaand 

het die betrokkenheid van die Stelfenbosse atudent by 
aangeleenthede wat sy Studente-unle raak, by herhaling 
onder treep. By ons Is sodanlge monstervergaderlngs nlke 
vreemds nle: dlt Is slegs maar 'n ultvloelsel van die wag 
hondposlele wat die Studente-unle oor die SA beklee. 
Die grondwetllk-domlnante poslsle van die Studente-unle 

strook dan ook met dIe algemene geslndheld van die 
Stellenbosse student - t enoor die handellng van selfs 
dlegene wat hy s If verkl e hot, staan hy wlgdurend krities 
n onderso kend. In hlerdie skoling van kritiese denke setel 

die volwass nheld en I~ die potenslaal van sinvolle burger 
skap opgeslult. 
Weens die betrokkenheld by sy samelewing staan die 

Stellenbos{3e student altyd ondersoekend teenoor sy eie 
waardes n dl gemeenskapanorme. Hy is geen gekondl 
sloneerde Pavlov-bond nie en hy mag nle toelaat dat selfs 
die hellig koele onder die norme maar eenvoudig sonder 
v rdere navorslng aante I nle. Alvorens die stud nt nle aan 
hi rdle standaarde voldoen nle, kan hy nie met reg daarop 
aanspraak maak dat hy nle 'n vre mdeling Is vir leta wat 
sy gemeenakap raak nie. 
Stell nbosch se betrokk nheld by sy gemeenskap vlnd 

ook lank reeds uitlng in praktlese hulpverlenlng. Ole mediese 
dlenste wat USKOR aan die Kleurllnge op die Kaapse Vlakte 
verleen, dIe weekllkse sendlngwerk van die ACSV en die 
omvangryk funksies van die Ontwlkkelingshulpkomltee is 
oorbekend. Dit is daarom verblydend, maar tog nie onver 
w ga nie, dat one Studente-unie by di werksaamhede van 
di Stell nbosse Hulpaksle betrek Is. (Slen voorblad.) 
Slogs solank betrokkenheid by sy samelewlng 'n uit 

ta nde k nm rk van die Studente-unle bly, sal St lIenbosch 
a aanspra k op lelerskap geregv rdig wo s. 

1973 

OER 

Pamflet-Oorlog Van Naderby Ondersoek 

edal teursl ap: Oploop V au 
Gebeure Bondig Ges ets 

DIE struweling oor die hoofredakteurskap van Die Matie wat verlede Dinsdagaand op. die spits 
gedryf is, het 'n lang aanloop gehad. Hieronder volg 'n uiteensetting van die verloop van 

die gebeure wat tot die mosie van Christoff Pauw en John Daneel aanleiding gegee het. 

Gedurende die verkiesingsveld 
tog wat die SR-verkiesing voor 
atgegaan het, was daar in onon 
dertekende pamflette sterk kapsie 
gemaak teen die vorige termyn se 
"Maties". Veral in "Die Studente 
S~"-pamflette Is menlngs ultge 
spreek wat gedui het op ontevre 
denh id met Die Matle se politieke 
ingesteldheid. ",Perspektiewe en 
Dinge' in Die Matie het ontaard 
in 'n ding sonder perspektief"; 
"waar Deurbraak vandag staan, 
is Die Matie more"; "daar steek 
nogal waarheid in die gerug dat 
Die Matie 'n byvoegsel tot Een 
drag se koshuiskoerant geword 
het", is van die menings wat in 
die pamflette vervat Is, 
Di pamflette was 'n reaksle op 

"Die Studente S6"-rubriek wat 
in Die Matie gepubUseer is, en 
dikwels steke na regs bevat het. 

Ontevredenheid in Briewe 
~""""''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"". 

Die ontevredenheid het ook 
uiting gevind in brlewe wat Uya 
de Jager, Lizel Visse~ en Willem 
Doman in die afgelope jaar oor 
verskeie sake aan die ultgetrede 
redakteur g rig het. Op 'n SR 
v rgadcrlng aan die einde van die 
cerste semester het Bobby Loub 
ser 'n mosie voorgestel dat "Ole 
Studente Se"-rubriek deur die 
hoofredakteur onderteken moet 
word. Hy het egter ay mosie na 
'n driftig bespreking teruggetrek. 
T en hicrdle agtergrond het die 

to kenning van die PubUkasie 
porte! ulje die noukeurtge aan 
dag van di nuutverkose Studente 
raad geniet. Twee SR-lede h t vir 
die pes aansoek gedoen - Jan 
H unls en B rtie du Plessis. Ty 
dens die Uitvoerende Komltee 
vergaderlng en die daaropvol 
g nde Studenteraadsvergadering is 
di angelecntheid ultvoeriglik be 
spre ik. Met 'n meerderheld v n 
4-1 is die portef ulje aan Jan 
Heunis tocgeken; Bobby Loubser 
h t teen dl bcsluit genotuleer dat 
B rtl du PI ssls vanwee sy on 
dcrvinding in studentejoernalls 
tiek meer geskik vir die pos is. 

Publikasiekomitee Nietig 
v"'"""""''''""""""'''"''''''""'''""'''"""""""",,,,,,'''''',,,,,,, 
Leon Ku chke h t tyd its die 

SR-vergaderlng daarteen beswaar 
gcmaak dat Jan 'n vergadering 
van die Publikaslekomitee bele 
het nog voordat die Uitvoerende 
Romite die PubUh:asieportefelllje 
aan hom toeg ken het. Die feit 
dat Jan nie ansoeke vir die Pu 
blik sl komitce geadvcrt r h t 
nie, was onreglementer en die 
reedsg .nome besluit dat Bm 
Hulme aang stel word as hoofre 
dakteur, gevolglik nietlg. 
Daar is onmlddellik oorgegaan 

tot die samestelling van 'n fIr g 
lement re" komltee. Hierdle komi 
t e het uit dicselfde persone die 
"onr gI ment r " komftce bestaan 
n mnr. Hulm. is ,nparig as 
hoofr dakt ur aanbev 1. 

Motiv rings In SR 
"'""""""""'""",,,"',,,,,,,,"'''/'',,,,,,,,''',,. 
'n Groot gchoor van ongeve r 

200 mens. het die boon t saal van 
dle Ou Hoofgebou volgestaan to 
die Student raad dieselfde aand 
om ti nuur vcrgad r het om die 
Publ1kasielwmitee c a natelllngi 
t oorweeg. 
In aar ander s ke is poedlg 

afg h nd 1, en Jan H unls (met 
cnni van d r Merw as selton 

dant) h die gel enth id g key 
om die voorg stelde r dak Ie van 
Oi Matie vir goedkeuring aan die 
Raad voor te Ie. 

lenni 
T r motlverin van y mosle bet 

J n di ondel'vJndlng en kwa11fl .. 

Aan- die oen kant is voorgehou 
dat Altus Joubert 'n lang en ver 
dienstelike rekord van diens aan 
die Studente-unie het, veral ten 
opsigte van publikaeies, terwyl 
Bill Hulme na 'n halwe termyn 
in die redaksie van Die Matte 
weens pligsversutm deur die Pu 
blikasl komltee afgedank is. Aan 
die ander kant is dit gestel dat 
Bill Hulm se aanstelllng wei op 
meriete grond is. 
Jan Ho meyr 

.Tan Hofmeyr het gese dat aan 
g sicn Jan Heunls deur die SR 
as Publlkasievoorsitter aangewys 
is, hy bereld is om sy aanbeveling 
vir die hoofredakteurspos te aan 
vaar. Pieter Hurter het die mcning 
ultgespre k dat Bill se ondervin 
ding op 'n meer professionele vlak 
is as Altus s'n, terwyl Johan Gel 
derblom aangevoer het dat joerna 
listiek ,,'n universelc begrlp" is. 
Hennie van der Mcrwe het as on 
dervoorsitter van die Publikasie 
komitee gese dat di klem vir hom 
weI op meriete geval het. 
Bobby Loubser 
"Ek beskou die voorgestelde 

kandidaat vir hoofredakteur as 
minder gcskik van wee sy pllgsver 
suim op Di Matie toe hy onder 
my nuusredakteursltap op die 
nuusredaksie was, asook vanwee 
sy gebr It aan ondervinding van 
nige studcntcpubllkasies ... " het 
Bobby Loubser in die notules aan 
geteken. "Ole teit dat mnr. Altus 
Joub rt, wat politics nie sover van 
mnr. Hulme verskil nie (beld 
stem vir dies lfde party), en wat 
niet min ten spyte van sy ult 
staande merlete en bewese orga 
nisatorlese bekwaamhede nie aan 
gestel is nie, kan net vir my daar 
op dui da.t hierdie 'n ongelukklge 
baantjie-vlr .. boetle aanstelUng Is." ,--------------------------- 
Versoekskrif Oorhandig 
"""""'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''-1 John Daneel het tydens die ver- 
gad ring (nadat mnr. Hulm se 
aanstelIing bckl'agt g Is) verla! ge 
vra om 'n spreekbeurt. Nadat die 
SR-Iedc dit to ,gestaan hct, het hy 
onder to julging van die geboor 
ges6 dat die aanstclling van mnr. 
Hulme 'n klad op di Stud nte 
uni C objektiwltelt is. Hy het 
to 'n verso k krlf met 250 hand- 

kasles van die twee kandidate vir 
die hoofredakteurspos geskets. 
Bill Hulme, het Jan gese, het ult 
gebreide ondervinding op aIle ter 
reine van die joernalistiek tydens 
sy vakansiewerk by Die Burger 
opgedoen, en is aanstellings by 
Nasionale Pers en die Oos-Lon 
dense Daily Dispatch aangebied. 
In totaal het sy tydelike pos as 
junior verslaggewer neergekom op 
etlike maande van voltydse werk 
in die redaksie. Hy was betrokke 
by meer as 90 uitgawes van Die 
Burger, wat in terme van Matie 
ond rvinding betaken dat Bill on 
gevecr sewe [aar se ondervinding 
sou he. 
Bertie du Plessis 
Bertie du Plessis het hierop in 

'n amendement voorgestel dat 
Altus Joubert die volgende hoof 
redakteur van Die Matie moet 
wees. 'n Lang en soms emosionele 
debat hot gevolg wat dikwels deur 
applous of ander opmerkings uit 
dl' g P nne g bog Ii nm rli 
is. 

tekeninge oorhandig waarin 'n 
monstervergadering aangevra Is 
om die aanstelllng te heroorweeg. 

Hewige Pamfletoorlog 
"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''',1 1. Bloedbadpamflet 
In die tydperk tussen die SR 

vergadcring op 30 Augustus en 
die monstervergadering op Dins 
dag, 11 September het vyf pam 
flette hul verskyning op die kam 
pus gemaak. Die eerste, 'n bloue, 
die sg. "bloedbadpamflet" is op 
Woensdagoggend, 5 September on 
der die voorwendsel dat dit deur 
,Verligtes' opgestel is, versprei. 
Studente deur Die Matie genader 
wat erken dat hulle gemoeid was 
met die opstel van die verligte 
pamflette gedurendc die afgelope 
SR-verkiesing, ontken dat hulle 
enigiets daarmee te doen gehad 
het. 
Die pamflet het gewaarsku dat 

.Jndlen Stellenbosch nie sy Pro 
gressiew vcrligtes teruggegec 
word nie, In ulster toekoms op 
hierdie kampus en Suld-Afrlka 
wag. "Daarom", het die stuk afge 
sluit, "moet Altus Joubert op hier 
die monstervergadering u keuse 
wees!" 
Daar word aanvaar dat die pam 

flet deur sommtge va.n BUl Hulme 
se ondersteuners opgestel is in 'n 
poging om Altus Joubert te asso 
sieer met die magte wat glo dat 
"die Afrikaner se imperialisme 
teen ander rasse vernletig sal 
moet word". 
2. Frustreerde.Ambisiep mtlet 
Die volgende pamflct het Don 

derdagoggend verskyn. Ott is op 
dieselfde tikmasjien as die "bloed 
badpamflet" getik, en gedruk op 
dieselfde tip papicr. it het Altus 
Joubert daarvan beskuldig dat sy 
aanso ke om die hoofredakteurs 
pos ,,'n lang storie van gefrus 
treerde ambisle" uitmaak, en dat 
hy ,,'n polltleke verleenth d vir 
die Studenteraad" moos w d. 
3. Memorandumpamfle 
Die volg nde oggend het 'n pam 

flet, opg stel en gefinansieer deur 
Jan Heunis, verskyn. Dit het o.a. 
'n memorandum bevat waarin hy 
Bill Hulme se kwalifikasies vir die 
pos uiteensit. 
4. Ondervlndingpam11et 
In antwoord op hierdie pam 

flette het 'n pamflet onderteken 
deur obby Loubser verskyn 
waarin hy beweerde gebrekkige 
Inllgtlng in Jan Heunis se pam 
flet aanvul, en tot die slotsom 
kom dat Hulme se betrokkenheid 
by die Burger beteken "dat hy in 
staat sou wees om die werk van 
'n nuusv rslaggewer op .•. Die 
Mati te kan doen." 
5. N asionaalpamflet 
'n I..aaste pamflet het gevra: 

"Ho _ op aarde kan (Altus) vir die 
SR 'n poUtieke vcrleentheid wees 1" 
"Ons betreur die goedkoop en 
smcrige insinuasies in 'n resente 
pro- lulm parofl t ... " het die 
pamfl t g lui, wat deur L. Louw, 
'n MA-student in Sosiologie, on 
derteken ,n opgestel is. 
Baie van die pamflette is Dins 

dagaand by die monstervergade .. 
ring in die Stadsaal verspre1. 

In die oortredlng van di Ilpp 
I" da r 'n gevaarllk trii<; maar 
dl regverdig ontkom van dl 
benoudh Id. 

Spr uk 12: 13 
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Vuil Palllflettl!_~ort!1 WENN 

Kortgevat 
STUKKIES naamlose toiletpolitiek moet van die Stellenbosse 

" kampus geweer word", het Christoff Pauw, gewese Stu 
denteraadsvoorsitter, gese tydens verlede Dinsdagaand se mon 
stervergadering toe hy die aanneem van grondwetlike bepalings 
in die verband beaam het. Die mosie is deur Bertie du Plessis 
voorgestel en is feitlik sonder teenstem deur die vergaderin 
aanvaar. 
'n Ander mosie, deur Marietjie 

Badenhorst voorgestel, het dank 
betuig aan die Raad van die Unl 
versiteit vir die tocgewlngs in 
verband met damesklcredrag. Die 
vorlge Studentcraad is ook lof 
toegeswaai vir hul "deeglike aan 
voorwerk in hierdie vcrband". Die 
mosie is algemeen aanvaar. 
In die motivering vir sy mosie 

het Bertie sterk afkeur oor smeer- 

MARIETJIE BADENHORBT 

pamflette uitgespreek, Sy mosie 
maak daarvoor voorsiening dat 
studente wat naamlose pamflette 
op die kampus versprei, hul sku 1- 
dig maak aan wangedrag in terme 
van Artil{el 10(2) (a) van die Stu .. 
dente-unle se Grondwet. 

IN TIMID EER 

Bertie het ges~ dat daar 'oor die 
afgelope paar jaar 'n ongclukkige 
tendens op die kampus ontstaan 
het om studente deur middel van 
smecrpamflette tydens Studente 
raadsverkiesings te Intlmldeer. 
Dit word gedoen sonder dat die 
persone verantwoordelilt vir die 
opstel van die pamflette aan die 
pen ry. 
By geleentbcid van die ver 

Ikynlng van e n van die soge 
naamde "Die Studente SC"-pam 
tJette gedurende die afgelope ver 
kiesing mees selts die Beldor, 
prof. De Villiera, dlt ontgeld. 'n 
Ander pamflet, "Handlelding vir 
Studente", bet kwaadwllligc en 
elf onware "lnJigtln~' oor som 
mige kandldate ver trek. 

VERKlESINGS 

Bertie het verduidclik dat die 
verbod op pamflette wat nie 
onderteken is nle, slegs gedurende 
verkiesingstye geld. Die nuut 
aangenome reglcmentc word by 
die reels van die Grondwet be 
treffcnde Studcnteraadsverkic 
sings gevoeg. 
Leon Kuschke, wat die mosl 

gcsckondcer het, het dit gestel dat 
dit die Studenteraad se plig is am 
aanvaarbare godragsreels neer te 
1~. Om hierdle rede het die SR In 
mosie aangeneem waarln teleur .. 

Harmonie 
Buit 

s 

POSITIEF 

Reker 
In Debat 

stelling ultgespreek is oor die on 
christel1ke strekking van sommige 
van die pamflette in die SR-ver 
kieslng; Die mosie is met een lid 
(Blikkies van Schalkwyk) buite 
stemming, aangeneem. 

HARMONIE het vanjan.r weer 
dte Int rkoshuisd batsbek r 

vir d m is g iwen. .n 'n flnntl c· 
1 nm ,ric dour die hoe gehaltc va 1 
dl hoofspr Ifstcrs a toespr 1t I 

het FJlsabC Kok en Ma let Crow 
t.h ,r vir Este I cydenrlch en Ma 
ri nne Becker van 1 uis d VB 
Ilci S V rslann. Harmonic h t 'n 
totanl van HiS punta t enoor dl 
143 van Hu1 de Vllllcl's v rl l'y. 

Leon beset (tat (tie maatrool nie 
waterdlg is nie en (lu8 nie alle 
smeerpamflette sal beeindlg nle, 
maar dit i nogtans'n stap in die 
regte rigting. 
Spekkics Slabber het die skare 

studente aan die lag gehad met 
sy sekondantsredc vir die moslo 
van dank aan die Raad. Sy kort 
geakiedkundige oorsig oor soort 
gelyke besluite van die Raad se 
dert 1911 is aangevul deur 'n uit 
eensetting van die etiese, kltniese 
en higH~nies-prakties aspekte van 
die saak. 

BESTE 

Die voor Ittor van (lio D bat - 
V( )'t1niging, Altu ,Touhort, hot in 
y opsommlng gL" c)at 01 ah 

1 01 sn i~( 811rn ,k cU, h(~ to w 
vnt hy tn vier jnur VI n bt'OOl'l (' 
ling van )(oRhuf tit b tfA g.,llool' 
het, Vtlr 1 hunr .. tir 001' clio 
onderwo I) .,Dle I~lctll I Ulhul". 
wr let. be' onder • 

BEPLAN TOG TOE} OM 
PLEIT -D . RV E T 

DR. ANTON RUPERT, bekende nyweraar, oud-Matie en groot vriend van die Universiteit, 
het verlede maand die eerste N. P, van Wyk Louw-gedenklesing gelew r. Dr. up rt h t 

hulde gebring aan die ontslape digter in sy rede oor "Toekomskunde". Hy het hom beskryf as 
"meer as net die grootste digter - en erken as een v n die grootste in die Germ ans tale 
hy was 'n profeet van die Afrikanerdom". Beskeidenheid en s nsitiwiteit was kenmerk nd van 
Van Wyk Louw: ,,'n Digter is slogs soos suurdeeg", het hy gese, "God Borg vir di r s." 

v randcring te knn voorsp I, d n 
h t di en held in sy dool go 
slang. 
Suid-Afrilt 

Die vermoe tot empatie het ook 
sterk na vore getree in sy werke, 
het dr. Rupert voortgegaan. Hier 
het die spreker spesifiek verwys 
na Van Wyk Louw se bock 
"Lojale Verset", wat reeds in 
1939 verskyn het. 

Ten einde dIe doclst ll1ng te re 
aliseer, het dr, Rupert aangekon 
dig dat besluit is om 'n Eenheid 
vir Toekomsinligting as d e1 van 
die Buro vir Ekonomiese Onder 
soek tc sttg, As daar met 'n ver 
skerpte toekomskunde di rig 
tlng en moontlik ook die omvang 
van verandertng voorsien kan 
word, sender om die sp sifieke 

k 

o 
BERTIE DU PLESSIS is di 

eerst voorsitte v .n die nuwe 
Studenter adskomitee, tudfe en 
Navorslng. In 'n ond rhoud m t 
Di MaU h t Berti , s sdcjaar 
teologlese student, g se dat daar 
tans g en rutmt vir sodunlge 
studie op die Studenternad be 
~aan n~ en dnt s~komtte (w tl~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
verI de week aaamgestel 1.) a n 
'n wcrkllk bohoe t kan voor 
. Ion. 
Uit die r gtementsr tnvo ging 

SOOS cnparlg deui die SR good 
gekeur, blyk <lit dat verskUIendo 
vakrlgUngs saam 001' In b ,pa lde 

." 

VIR AL U TYDSKRIFT • ALG MENE DRUK- IND· EN Kl URWERK. KONTAK 

(EDMS) BEPERK BELLGRAPHIC PERS 
NEUTRON9TRAAT 3, TIKLANO INDUSTRIA, 

1 L. 91-49 • 97 01 
LLV1LL 

ONS HEr DIE GROOT TE VERSKEID NHE/O TROU· Hi r(tlc agt.ergrond bet dr. Ru 
pert gc.,brulk as vertrel punt vir 
sy Ie lng oor "Toekom I uncle". 
"Vooruitdcnke g e vir on rlgtln • 
Dit al betel en dat OU8 nle me er 
00 tans leg moet treef no. 'n 
begrlp van ons elf lie n tn histo 
ric e perspeldlef nle, ma r 001 'n 
bcgrlp van on soH In tockomstige 
l)erspekticf." 

OM MAKUK IE 
IUD 

EN G LEENTHEIDSKAARTJI IN DIE REPU L1EK 

o NA UN U U T LOON ONTHOU, ON I 

KITA 
GBATIS KlTAABLE 8E 

Met .1ke kltaar bY on. ,8koo , let on. ......t.. 1.... vl1' be er. "ala.", 
dIe wllbekend "poInter IIntelD ..... ln .. rkUrlfWl. 01l4l t... III kltiLr.. 
Kom kyk na one voorraad; mew 60 om V&Il te klu. 
mavt roO n Orrelspe ~ _aIe1dutramlie 

W. HEUER (EDMl~,) BPK. 
Birthttnat 114 nbo Tel 8811 

(Langs Stellenb08ch :M.otors) 

E 
ME ~E 
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SOMMER so skielik is dit al weer die einde van die derde kwartaal, Nie meer lank nie dan is 
dlt salige bloktyd en dan die eksamen. Met feitlik DOg net predikate-partytjies oor, het 

die Sangfees die kroon gespan op een van Stellenbosch se glorierykste jare. 
Die [aar het afgesit met 'n re 

kordgotal eerstejaars (meer as 
2000) n'n lekker KarnavaI. NO. 
ell Aprilvakansle vind die Tngo 
n! urs s Trapkarwedren plaas - 
die grootste van 0.1 die lnteruni 
versitere trapkarwedrenne van 
jaar. 

marathon. Ook bewys die gholf, 
pluimbal en O.20-rugby-oorwin 
nlngs tydens die SAU-tocrnooie 
dat die M ties op sportgebied in 
Suid-Afl'ika aan die voorpunt Is. 
Op die koop toe lewer die Maties 
n6g twee Springbokke op - een 
in vroue-hokkle en die ander in 
netbal (Arlene Coates en Anne 
Marie Uys). 
Maar terselfdertyd blink Stel 

len bosch uit met 'n groot ver 
teenwoordigin op die stud nte 
saamtrek te Winklesprult en 

voorsitter se leierskap nle, maar 
veral van eikeen wat bereld was 
om op sy manier te help: 'n tlk 
ster, vlagrnan, ondersteuner - 
icmand wat dikwels ongevraag 
kom handjie bysit. (Menige lid 
van die skone geslag het 0.1 die 
moee knlee van Dok Craven se 
marine nuwe lewe teen die oefen 
paaie gegee!) 

Elke jaar so suksesse open 
nuwe deure met nuwe moontllk 
bede. Dankie aan almal wat van 
jaar sulke deure help oopmaak 
het - saam sien ons daarna uit 
om volgende jaar bicrdie ge 
leenthede ten volle te benut. 
Maar van predikate-partytjies 

gepraat ... 

Sommer Tweel 
!f/"""""""""""'" 
D iJ g. volg van die afsk fting 

van (lie tr tli Ion te Intervar~ 
lty I toe dst on hlerdle jaar 
NV, "Intervar Itie " belcot! Ooet 
zanburg bet 0 r g In y tradl Ie 
w ,ar g. julg vir twee van dte 
grootsw fI wat die Matte 
, r wspan in jare behaal bet: 
26-10 teen die Dmy en 14-8 te n 
die 'l'uldc IJ. Ook nle om dowc 
neute dat die WP- pan I met 10 
Matle In y g ,led re op die veld 
ultged het nle, 

Gerrie 
Zaaiman Lentekleure 

."""""""""", 

deur 
die .. 

e. Wyn In J'{uwe 'G(/ate 
DIS aorns good om die stilte 

op te seek. Dan is dit as of 
die stof van die wedloop 
effens wyk en die oog met 
hclderhcid en insig na die 
einddoel kan tuur. Dan won 
der jy oor die skof agter die 
rug en die korrelasie daar 
van met die wenpaal voren- 
toe. 

Ons bet almal vinnig gedraf 
vanjaar. Soos 'n wiel in die 
malse vaart teen 'n steUte 
af het die jaar ons saamge 
slinger en die dae in 'n suis- 

, , , 

geluid laat agtenraak. 
N ou bet by ons almal sklellk 
uitgekeer by die kruispad. 
Vir sommige l~ die pad vo 
rentoe lank en dun; vir 
ander kronl<el 'n netwerk 
paaie kruis en dwars; vir 
party het die afskeid aange 
breek. 

Ons wonder agtertoe en ons 
wonder vorentoc. 

Maar vir ons wat Hom aan die 
stuur erken, rus die vaste 
hoop en ewigc wete van 'n 
veiligheid en Vrede. 

Marleta Terblanche 

WEES gegroet, 
Fcesgenote van die Iente. My naam was eers Cupidina, maar juIle 

Sosiale Redakteur bet my onverhoeds met sy vangnet betrap terwyl 
k [ulle afgeloer bet. En nou is ek julIe nuwe SG Loerdertjie. Lente 
Ii fde is my louse, en so nou en dan wanneer twee pare sk mper 
ogles sock om mekaar te vind sal ek weer kom help. Kom laat ek 
julIe vertel wat ek gesien het toe ek daar bo in die ou elkebome weg 
gekruip het: 
Eerstens loop 'n paar bloesende bloeisels met "Sterns" op hulle 

hande en "Sterns" in hul oe op die kampus rondo Elsa van Zyl en 
Krlge Visser, Ryklc van Wyk en 
Fritz N ethUng, en Lana van Ma 
juha met haar dokter Willie het 
alma! besluit om hul boom pies in 
dieselfde akker te plant. 
Sinoniem aan die lente gaan die 

Sangfees. Retha Vi ser het 0 ge 
trou Sangfees gesing dat mens 
wonder of Awle nie dalk 'n aan 
sporing was nie. Saam met die 
lente bet 'n nuwe liefde in HeUze 
van Vuuren se bart begin bloel. 
Ons kan raal wie hy is. 
Heln mit se fiets staan dees 

dae permanent voor Harmonie se 
drumpel om vir Oarlna Botha ge 
selskap te hou. ~ dit met blom 
me. Willow se takke roer weer 
met die lente. Kyk net hoe draf 
stap 1.00(1 Rabie die pad no. Hetsle ;:::~=========================:;-I Rolfes in rekordtyd. 
Dit wil mos lyk of daar nog 'n 

bale goeie rede is waarom LaUe 
Hoepbner opgehou het met haar 
ghltaarlesse, ne Jame8~ 'n Mens 
kan deesdae vir Hennle van der 
Merwe en sy bron van lnspirasie 
nie miskyk nle. Mooi so, Sanet. 
Baste ourle betreur die felt 

dat Huis Visser so ver van Den 
neoord en Ann t Ie Is. Vandat 
Bremer Gericke Primarlus van 
Hombr6 geword bet, het die ster 
retjies in Babs Swart se oe ver 
dubbel. 

HET die manne 0.1 opgemerk dat 
troom Engelse en Afrikaanse die meisies met bossies kap- 
studente n Matieland vir die pertjies van die Eersterivier af 
SAFUIS (Ingenteurs)- en ASB- terugkom en met glinsterende oe 
kongresse. Joe Kruger word toe no, die nuwe eikeblare loer? So 
ook die nuwe SAFUI president. waar, met die drukke akademie 

DIE Juni -vakanslo breek aan Die treffende Sendingweek en het die lente ons byna onklaar 
en ons lees: Danie Malan en Sangfees is nog vars in die ge- betrap! 

Ferdie Ie Orange prest er in die heu . Watter rol ons kerels presies in 
bulteland, en: Sunley Uys stel 'n Hierdie prestasles was die re- die skoner geslag se Iewens speel, 
nuw rekord 0 in die B irgrlvler- sultaat, nle net van 'n kaptein of kon ek nog nie mooi vasstel nle. _- , Op een van die dameskoshuise se 

dtnees die afgelope tyd, bet 'n 
dametjie darem ges~: "Dit kan 
die manne maar weet, bulle is die 
borrel in ons bruiswyn". Nouja, 
In borrel is darem ook lets! 

Springbokkeuses 
"",,"""""""""'H~ 

Sy H et Hom Geleer 
""""""""""""""",J. 
EN andcrsom? Ek gee A. G. Vis 

ser gelyk die aand toe by ges~ 
bet: 
Sonder haar kon sy hart n t 
slaan - sy hot hom gel cr 
klop, 

Sonder haar kon by hand skud 
- sy hot hom geleer hand 
druk. 

Sonder haar kon hy eet en 
drink - sy het hom geleer 
geniet. 

Sonder haar kon hy dink en 
werk - sy het hom geleer 
vo I en handel. 

Bonder haar bet hy iets geweet 
- sy bet hom gelecr om iets 
te ken. 

Lekker kuier! SLEUTELSTER *** 
BLOMME VIR JOU MEISIE 

V LD LORA 

Tel. 3963 
Van Ryneveldstraat 32 
STELLENBOSCH Na ure 5180 

* RADIO'S * G~OFOO~LATE 
LEESLAMPE * STRYKYSTERS, ens. 

KRY DIT BY 

s LL NBO H EL C RICAL 
On Mutual-gebou, Birdstraat 

el. 5507 

NSTITUUT ISAI LL 
1 te VlO~1' Andmarpbou, V n Ryneveld traat 

SPESIALE DENS AAN STUDENTEt 
SI(akal ISA CARSTENS TEL. 4'718 

VIR ALLE SKOONHEIDSBEHANDELINGS ASOOK 
VERSLANKING EN KOSMETIEK 

V...,aardig In Suld·Afrlklen die V.rtnlgde Stall van Am.rlb. Oak In Lend.n. SydnIV. Amattrdam. 
~a1. Lumpur. Dubhl\ TOIooto, aIltbury. ZUriCh. Singapolf, WtMn. ~kltnd. u....klen atttvn. 

PlO4AI' 

Drle Dagbrel(er , Jimmy Nleu 
woudt, pottle en Mias is sedert 
Majuba se dinee baie bly dat die 
twee koshutse so naby mekaar is. 
Te vcrstane dat I80beJ, Kerry en 
Elltha nou drukke besoek ont 
vang, 
En nou is dit eers heerlike va 

kanslc. Wanneer julIe weer terug 
kom sal julle ondeunde SO-Loer 
dertjie kom vertel wat flY van 
june gesien het daar waar sy en 
Cupido oral gaan vakansle hou! 

Liefde en Lentegroete, 
Julie SG Cupi-Loerder. 



Die Matie, Donderdag, 20 September 1973 7 

y unl y MATIECIMNASTE VAA COE 
SA TOERNOOI 

DIE afgelope twee maande het lede van die gimnastiekklub 
van Stellenbosch by verskeie geleenthede baie goed pres 

teer. Die hoogtepunt was die SA Grade-kampioenskap op 24 en 
25 Augustus. 

Tydens die Julievakansie is die 
Suld-Afrikaanse Univerfdteitskam 
ploenskap in Grahamstad gehou. 
Die twee Maties wat deelgeneem 
het was Noel Nel en Stcphno Lots. 
Veral Nel het puik presteer deur 
in die derde graad as algehele 
wenner met 'n gemiddeld van 8,0 
te eindig. Lots, wat in die vyfde 
graad deelgeneem bet, was tiende Ook by die SA Grade Kampioen- 
met In gemiddeld van 7,6. sJ(RI> wat op 24 en 215 Augustus in 
Op 11 Augustus is die Bolandse Potchefstroom gehou is, het die 

__ __ Maties hul slag gewys, Die twce 
uitblinkcrs was Visagie en Nel. 

S· OKKERSTRYD Albei het in die derde graad deel- 
gcncem en 'n silwermedalje ge- 
wen. Visagie het syne op die vloer 
verower met 'n telling van 8,1 tor 
wyl N el se telling van 8,0 op die 
beuelperd hom ook 'n medalje be 
sorg het, 
Volgens die bestuur van die gim 

nastiekklub word Stellenbosch so 
potensiaal nog nie naastonby ont 
gin nie. Bale talent gaan verlore 
deurdat belowende jong gimnaste 
nie by die klub aanslutj nie. Per 
sone wat belangstel om aan te 
sluit kan met die klubkaptein, 
Serfie Potgieter in verbindlng tree. 

Kampioenskap op Coetzenburg ge 
hou. Na afloop daarvan is N. Nel, 
J. Visagie, S. Boshoff, S. Lots en 
me], C. Dubison vir die Boland 
span, wat aan die SA kamploen 
skappe sou gaan deelneem, gekies. 

I 
SILWERMEDALJES 

DIE Maties se eerste sokkerspan 
het in hul laaste ligawedstryd 

teen Sanlam op Bellville 'n weghol 
oorwinning van 7-1 behaal. 

IN die Interunlversltere Karatetoernooi wat gedurende die 
Julie-vakansie in Bloemfontein gehou is, het die Matie pan 

besonder goed gevaar deur legs met 34·31 deur die Witsspan 
om die titel geklop te word. 

Ken Cooper het nie minder nie 
as vier doele aangeteken, terwyl 
C. Kapp, D. Heutsch en H. Giersch 
elk een doel behaal het. 
Eerskomende naweek speel die 

Maties teen YMOA op Ooetzenburg. 
Indien die Maties hierdie en die 
daaropvolgende wedstryd wen, Is 
hulle die Ilgakampioene. Dit sal 
ook verseker dat Stenenbosch tot 
(lie tweede Ilga promoveer. 
Op 10 Oktober speel die Matics 

in 'n vriendskaplike wedstryd teen 
die Jkeys op Coetzenburg. 
In In voorwedstryd speel Hels 

hoogte teen Huls Marais om die 
koshulakampioenskap te beslls. 
Die beker sal by dieselfde geleent 
heid oorhandig word. 

Karatespan Wys 
Potensiaal 

Ecndrag 6 5 1 
Dagbreek 5 -1 1 
Helderberg 5 4 1 
Huis Marais 4 3 1 
Helshoogte -1 2 2 
PSO ·1 2 2 
Wilg nhof 5 1 4: 
Simonsberg 5 1 4 
Huis Visser 5 1 4 
EIscnburg 3 0 3 

tersport op al die kampusse be 
ocfon word. Ook hler op Stetlen 
bosch genlet karate toenemende 
gewlldheld. 

Stellenbosch het in die span 
kompetisie tweede geiHndig terwyl 
Hennie Peters met In derde pIck 
in die individuele kompctisie die 
beste onder die Maticmanne ge- r-------------- 
vaar het. 
Stellenbosch het byna die twee 

geveg-afdeling, wat eintllk die be 
langrl1{ste is, gewen. Eers in die 
eindstryd is ons deur die Ikeys 
versluan, wat SteJlenboseh dan 
ook van die titel berool het. In 
hlerdie afdeling het Peter Oharl 
ton-Perkins die beste gevaar deur 
tot die Protea A-811an (gekombl 
neerde Untveraitettespan) verldes 
te word, terwyl Bennie Pleter tot 
kaptein van die B-span verld 1 

KRIEKETLIGA 
NET voor die aanvang van die 

tweede helfte van die krl ket 
ltga slen die puntestand as volg 
daaruit: 
I{o hui S W V Pte 

5 
4 
4 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
o 

ARLENE OOATES} tuiee .. 
dejaar Jokl-student van 
Huis Div, wat na a/loop 
van die interprovinsiale 
hokkietoernooi op Potobei 
stroom gekies is om Buid 
A/rika teen die besoekende 
Wes-Duitsers te verieen- 

woordig. 

ENTOESIASME 

Die volgende Interuntversitere 
toernooi sal volgende jaar gedu 
rende Julie plaasvind en die ver 
wagting is dat aile Suid-Afrlka nse 
universiteite sal inskryf. Hierdle 
feit onderstreep die toenemende 
entoesiasme waarmee dte aspoes- 

DIENS N 
VERKOPE 

HONDA 
UZUKI 

YAMAHA 
Andmar·Gebou, Van Ryneveldstraat, Stellenbosch. 
Andmar Building, Van RynoveId Street, StellenboSch. 

tel: 5634. posOOs I p.o. box : 264. 

,drukkers n tipograwa H. B 
EUN 

T 204 
TE LENBOS(JH 

TEL. 8912 

BIOPHARM GESONDHEIDSENTRUM 
Eet Natuurlike Kossoorte en Bly Gesond! 

ALPHA ARKADE BIRDSTRAAT 56 
TEL. 6071 

DIE Maties het die a/gelope M Hugo het die eersie eko} 
Suid-A/rikaanse Dubbclka- gewen nadat Uys en Oollins 
nokampioenskap op die Bree- met IwJle kana tec'nspo(!d 
rivier oorheers. Die algeheZe ge/tad het, Daarna hei Bas .. 
wenners was J. T. Basson en son en Rugo egter al1na11,er .. 
Btefan Hugo. J.T. is 'n Matie baa deur ook die tsoeede 
terwyl Stefan volgende jaal' sko] to 'Wen. Die under Malic 
op Btellenboscl« kom studeer. rooters, Jao van der Merwc, 
Die twee MaUe-Springbokke, Edward le Roux, Jaco Ro ... 
Sunley Uys en Andre Oollins souw en Brian Ifarris bet 
l.vas tsoecde. Die wedvaart ook goed oertoon en Btellon 
van ongeveer 60 my I be- bosoh. gehelp om d'ie 'iut ir 
etaasuie ui! tio e ekojte, 's klubkampioenskap ie vc'r .. 
oor tuiee dae beslis. Basson oroer. § 

=CYGNA~§ 
IlaatraaiD pt, ltd 

DIENS EN HERSTELW RK: * RADIO EN TELEVISIE * HI·FI·TOERUSTING 
* BIOSKOOPAPPARAAT EN ALlE PROJEKTORS 
* EL KTRONIESE ORRELS * INDUSTRI LE ELEKTRONIES APPARAAT 
* ONTWERP EN V RVAAADIGING 

ALPHA·ARKADE, BIRDSTRAAT 5 , STELL NBOSCH. TEL. 408 

GROOTHANDELAARS IN DIAMANTE 
RM. U VERLOOF? 

ONS H T DIE 
DIE STAD EN I 

Dl JUW !.ILIERS} AAD 

KOOP G OOTHAN 

EIN 
D eu 

M NSTEN 

Kom besook on by 

DIALUX D AMANTE 
..oc I ) 
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We Sauerlig~ 
ar 

d rber 
J 

Deur die Sportredakteur vm die eerste kecr in tien jaar is Helderberg weer die houer 
van die Sauerbeker. In 'n spannende en soms sprankelende 

wedstryd het bulle Vrydag die sterk span van Libertas met 
15 punta teenoor 10 geklop om sodoende die beker te verower. 
Helderberg het oak die eerste been van die kompetisie gewen 
en was onoorwonne in die finale a deling. 
Vrydag S6 wedstryd wa een van 

die aantreklikste koshuisllgaw('d 
strytlc wat vir 'n lang tyd op die 
Akl(t~r geslen is. DIe tw ,e panne 
bet goed te n mekaar opgeweeg 
ell min genade is in die harde 
wedst yd betoon. III (lie e rste 
It ,)ftc het (nt gelyk sot Libertas 
moontl 'n verr lng' ou lewer, 
maar Ian erhand bet Ielder 
bel' die enrhand gekry. In die 
tweet e heltte het Helderb rg 'n 
groot gebled voerdeel genlet, In ar 
bull leon leacH een keer agter die 
(loellyn gaan kuler. 

Teen die einde van die eerste 
helfte het H ldcrb rg skielik weer 
in die prentjie gekom na 'n skep 
skop van Johan Bouwcr. Telling 
7-10. 'n Rukkie later was dit weer 
sulke tyd toe 'n hoekskoppie van 
Bouwer deur WiJ1cm Cornelissen 
toegeval is. Halftyd: 11-10. 
Alhoewel Helderberg hul greep 

op die wedstryd nooit verloor het 
nle, het Libertas nooit moed ver 
loor nie en end~uit teruggeveg. Die 
enigste punte is e rs laat in die 
tweede belfte d ur die Helderberg 
se vleuel, Will·m Louw, aangete 
ken. Die begeesterde Helderbergers 
het verskeie kere tot by die 1.1 r 
tasdo llyn gevord r voordat Louw 
uiteind Ilk sy dri langs dl hoek 
vlag g idruk bet. Kapteln Milt 
Daneel en die ander flank, Koos 
Pretorlus, was prominent in hler 
die bewegings. Eindtelling: 15-10. 

ANDER WEDSTRYDE 

W nLiga 

Byna Vier! 

HELDERBERG) nuwe houer van die Bauerbeker} het Vrydag in die tuieede hellte teen Liber 
tas knaend aangeval. Op die [oto val 'n »oorspeler oor die doellyn, maar die drie is nie ioeqe 

ken nie. Helderberg hei die bestiseende ·wedstryd 15-10 gewen. 

GehaLte Van Organisasie Kry Hoe Lo/ 

JOE BELLINGHAM SLAAN 
REKORD IN MARATHON 

JOE BELLINGHAM, 27 -jarige langafstand~tleet van Digge;s e? Suid-Transvaal, het Saterda~ 
die negende Stellenbosch-Marathon op skitterende wyse In die rekordtyd van 2 uur 18 mi 

nute 5 sek. gewen. Dit is 'n verbetering van 8 min. 53 sek. op die vorige rekord. Bellingham 
is sl gs die tweede Suid-.A:frikaner wat daarin kon slaag om die afstand van 26 my I 385 tree 
in minder as 2 uur 20 minute af te Ie. Die enigste ander atleet wat dit tot dusver reggekry het, 
is Ferdie le Grange, die bekende Matie-atleet. Hy het nie vanjaar deelgeneem nie, 

Bellingham het vroeg reeds die 
voortou geneem en dwarsdeur die 
wedloop voorgeloop, Verlede [aar 
se wenner, Willie Farrell, het op 
n stadium hard probeer om hom 

in te haal, maar hy hot later uit 
geaak en kon uiteindeUk maar die 
s sde plek bchaal. Dit het gelyk 
flsof hy blase aan sy voete gekry 
hot, maar hy het nooit werklik 
gelyl{ na die man wat Bellingham 
sou klop nie. Die jong Graham 
Raubenheimer, nog 'n Nataller, 
hot 'n puik wedloop gehardloop 
n die vierde plck behaal. 

SAK UIT 

Die twee Natallers, Dave Hen 
sham en John McBrearty, was 
ondcrskeidellk tweede en derde in 
2:23:49 en 2:24:15. Sewe-en-sestig 
atlete hct weggespring, maar die 
groot afstand het sy tol geals en 
net 52 mannc het 00)' die eind 
streep gehardloop. 
Die ('('rlite Matie wat die wed· 

loop voltooi bet, was <lie 22-jarige 
Koos Brinl, wat tiende Wll in 
2 uur 84 min. 27 el<ondes, amper 
vier minute bewr a sy vorige 
beste. Brian Stf'vens was dift r 
ste junior 001' die w('nst.rep,p t ,r 
wyl ond-Matte Leo Benning die 
kompettfde vir v('teralle gewen 
)Jet. Die sp nl<ompetisle i ouclcr 
gewoonte deur (11 Theys ingepalm. 
Kenners wat vanjaar se byeen 

koms bygewoon het, het daarop 
g wys dat vanj ar se marathon 
ongetwyfeld die b stc marathon 
was wat nog in die WP besUs is 
en verreweg die beste scdert die 
instelling van die Stellenbosch 
Marathon. Die eerste sewe atlete 
het almal die afstand binne 2 uur 
30 min. voltool en 17 het minder 
as 2 uur 40 minute g ,neem. Van 
die eerst. 20 aU te wat die wed .. 
loop voltooi het, het 18 dit In hul 
beste tyd ooit gedoen. 
'n Beson(lere kenmerk van die 

marathon was die uitld.e1(ende or 
ganisn Ie ond(,r lelding van Matte 
Spl'lngbok tJeet Do Villi ,I' Lam 
pr eht. Al die m ra.tbohatJe~ w 

STORMI.OOP 
Van die afskop at het Helder 

b .l'g at rk aangeval en met 'n 
stormloop tot by Libertas se doel 
lyn gevorder. 'n Losskrum het g - 
volg waar die voorsp lers verwoed 
ingekllm het en toe die bal uit 
kom, het Johan Bouwer, losskakel, 
dourg bars vir 'n drie naby di 
hoekvlag, D1 , vervyfskop was regs In die ander twoo wed tryde 
v rby en die Swartspan het met wat Vrydag g ~peel is, bet Huis 
4-0 voorgeloop, Hierdie drle het Marais verledo jaar 8f' wenners, 
Libertas egter aangespoor om Hul Visser, ill 'n saat wedstryd 
hard terug te veg terwyl Helder- met 4-0 geklop. Wilgenhof bet 'n 
berg gerus geraak het nO. hulle goele oorwlnning van 27-12 001' 
aanv nklikc sukses. Hel boogie beha J. Die uitbJinker 
L bertas se voorspclers het met in hlerdl wedstryd was Wil ell 

pragtlge dryfspel vorendag gekom bot se Ilnkervleuel, Herman J ey 
en groot ente veld gew n. In die ter, wat vi I' dr1t~ gedruk het, 
agtti nd mlnuut Is bulle met 'n 1---------------- 
drl beloon. Helderberg het die 
bal ult 'n losskrum gewen, maar 
Shorty van den Berg s aangee 
het v .rlor -. g gaan en is deu die 
Llbertas-m nne vorentoe geskop. 
Dl bal is nil. die agterlyn terugg - 
voer en r gtervleuel Doc Bosch 
het di b.w ging met 'n skltte 
rend drl in die ho k afg rond. 
T lllng 4-4. 

~ P I .. WAAI 
H Jdcrb rg s bow g ngs wou in 

hi -rdte stadium net nle vlot nte 
in tnlle below nde gt rlynbew - 
glnga h t sklpbreuk gely. Dlt, was 
dan ook Llbertas wat we r punte 
gekry h t to' skrumskakel Klein 
tji . Joubert nil. 'n goeie voorspeler 
stormloop 1 ngs die Iosskrum 
d .urgllp vir 'n drle. Losskakel 
anie Goos.n het met dl moel 

Ilk vervyfskop g sslaag om Liber 
tas met 10 .. 4 to laat voorloop. 
Op htord e stadium h .t Lib art s 

vcrwo d aangeval .n was dlt net 
H ld rb r se oele verd diging 
w t vcrhoed het dat hulle w r 
punte antek 'n. Verskele kere ia 
g 'va rllk b wegings n t b tyds 
stult. 

DIE Matienetbal s ~pan het hierdie 
die Botomdee Bersle Liga to wen. Voor sit Ingrid van Graan, 
AnneUse Louw, Lena K1'itzinger en Mariechen Pretorius. Agter 
staan mev. 11. du Toit (at1 igster)) Carin Bpies, A nnemarie Uys, 

Lydia Potgiet r en Rykie Pe'l'Old. 

Olivier en Le ch Be te Matieryers 
H IS WILLEMSE, knap 18-jarig fi t ry r van die Wcermag, h t die Maties s Lenteker 

m sse 00 60 m gewen. Sy eindpoging 00 die 1 aste 300 m wa net cen to veel vir Wil 
h 1m Rapp van 'J:'ypo en hy h t hom met tw fi tsl n t B g klop. Die wentyd was 1 :48 :56. 

w 

V rRf'Id, 'n oud-Matt w t JlOU 
vi City ry, .n Ianncs Olivi.f in 
'11 h wigc twecstryd gcwlkl{ 1. 
Di 'k V ,rsfcld moes hom gt r ont 
trek nadat hy op die boonste draai 
to 'n In geparkccl'de motor gebots 
h t. 

lop Maties 

di pylvlak ingckom, maar Chris 
Will ma R. eindpoging was net 
t sterk vir sy te 'nstnnders. 

BESTE MATIE 

Wilhelm Rapp het die rondte 
prys gwen deur in 17 van die 50 
1'onot.s eerst. 001' die str ep tc 
jaag. Chrl. Willomse waR in 10 
rondtes di . vinnigst en k n ool{ 
die vinnlgste rondt tyd van twe. 
mlnut. gter sy llRam skryf. Han 
nc. Olivier, wnt dt prys vir die 
bcste pr .Rtasie deur 'n Matie ge 
wen het, wa in ViM rondt s die 
vinni ste. 

vol lot vir die Matie- V eldwedloop 
klub s organlsaste en bantering 
van die wedJoop. Gewoonllk is 
du r by odanlge gel enthede bale 
Idagtcs 001' 8W k roete-aandui 
dings en vloeistofvoorslenlng, 
maar vanjuur was dlt opvallend 
lid dlt afwesig was. 
Vanjaar was ook die eerst keer 

dat 'n langafstandwedloop soos 
die marathon op so 'n gr t wyse 
geb l'g is. By die ontha t na ar 
loop van die wedloop het dr. Jim 
Allen, voorsittcr van die St llen 
bosch-Veldloopldub, in sy toe 
spr ak daarcp gewys. Hy het die 
borge, verva rdigers van 'n ener 
gie-drankie, groot lof toegeswaai 
en hulle bedank. 

JOE BELLINGHAM van Dig 
gers breek die lint in 'n rekord .. 
tyd in Baterdag se marathon 

op B tellenbosch. 

DIE MATTE word gedruk dour 
Prlntpalt (Ku p) Beperk, Dacroelaan. 
Epping, l{aa.p, viI' die Stud n,terand, 
SteUenbosch. 


