
TWEEWEEKLIKSE STELLENBOSSE STUDENTEKOERANT 
UITGEGEE ONDER BESKERMING VAN DIE SR 

Jaargang XXVIII, Nr. 2. Prys 5c VRYDAG, 15 MAART 1974 

Flink Debutant 
Slaan Rek rd 

s 

E1' N-en-dertig Mati -rnci i het 
vanjaar daartoe bygcdra da t 'n 

rekordwins van meer a R40 000 vir 
USKOR inge mel is. lliervan het die 
debutantes alleen R21 000 in esam I. 
Vcrlcdc juur het mecr 'I 45 d bbies 
R 17700 vir Karnaval ingc amel, t rwyl 
die totnle win R30 000 bcloop h t. 

Di e rste dric debutant het tu sen 
hulle niks mind r as R8 346,25 van di 
publick ingevordcr nic. Ymile 11 uni 
het met 'n prn T dr I f van R3 006,25 

_,. ," die ccrste plck ingcncern en 'n oorsec 
YMILE .HEUNIS (links} het g_eduren1e haa~ KersvakallS1~ die groots~e skitoer vir haarself ingepalm. Lola Jou- 
bedrag ingesamel wat nog oou deur n Matie-debutante ingevorder IS. bert het R2 700 ingcoes, me sal ond r 
Hier ontvang sy haar prys van mcv. Martie Roux tydens Saterdagaand die bocrc van Ceres, vernccrn Di 
se DebutantebaL Heel regs staan gasvrou Susan Munnik, wat saam met Matie. Sy wen ook 'n oor e to r. 

W
'll' r" di di d b I' • I' . k .. di Kort op ha I' hakke met R2640 a 
I te conra te ie e u antes se insame tngspogtngs ge oor uneer Marlise Tild TS V n Lydia. wat R200 in 

het. klerc by Truworths gewen het. 

RIlZ-PLAZA 

Oi 

In 'n ond rhoud 10 t Die Matk: het 
<Ii T souri r van di Karns valkomlt e, 
Francoi v n d r Me w , ~ hy is 
feitlik ker dat v rled j r : r kord 
win van n no g R30 (lOO met 'n 
d rde oPS . to )t n w rd na me r . 
R40000. Hi rvr or i dte d ibutant 
met hul r u -in: melines ldtog 00 
die Kersvak n. ie, 'ootliks verant- 

GERUGTE h t vandeeswe k die rondte gedoen op die kampus dat die veJdtog van 'n Kaap dagblad om woordelik. 
studente-motoreienaars by die publiek in onguns te bring daarop gemik is om voorbrand te maak vir~ ---t 

streng stappe teen studentemotor indien rantsoenering ingestel sou word. Die brig het vertel d t "di :::··:~:~\~~\\~::·:·::.:::'::.\~:.:.~5:'~::·:~:::~·;:::~::::::::·:·ii:·::.~·:::·::~~·:~;·~·~ 
Akker wernel van die motor wat aan studente behoort", na bewering tot "almal se rg nis", Di \:.\~::::~:~::i::·~~:~.:·'·::·~·;·~:;:::::?:'~'::=:~;";:::::::',::::~:·:,·:·:~:::f:~·~(:~:;: 
Studenteraad het 'n mosie van Jan Heunis en Piet r Vorster aangen em waarin hy sy "teleurs telling (~~::~::~~ ;. ;:~{~:':';'{.;' '::1:':: .; ::!N:::U:~ 
uitspreek oor die onverantwoordelik wy "waarop die ko rant' t velde getrek het t n ill Stell nbos. l:;~;/(, ~ t:t~~,:~:~:~:r : ·:·}}}X~ 
studente se vermeende misbruik van motors". Di ko rant is ook ver.oek om ni b trekkin J op .~:.:.:.:.::.:.:: .. :.:~::'.:::.{:::"~~'~:.:.:.:.: .. ~:,.;.:: ..... :;.::::.:.:.:.~\; .. :.~\~ .. :;:.~::.:::::: .. 
Stellenbosch te vertroebel met stellings wat "vae veralgemenings" is nie. ·n:~::::·:.:;!}·:::~;·~::·:·~~;~;::;::,:·::::::::·:::·'{}5.%:;·:.~:Z~:::::::·~:;~:i.:f':!: 

In tussen het '11 ondersoek wa t Die kel dat die beskikbare parkeerruimte hct. Die moontlikh id b staan d t di 
Mafic gcloods het, ann die lig gebring by die koshuise geheel en al opgencem koshuise cl bop rkcnd maatreels sal 
dat die situasie op Stellenbo: ch wat word. Meuse wat dan buite sulke ge- moet in. tel, 
motor betref steed: in ems tocnecrn. biede parkccr loop die risiko van 'n . . 
Die Hoof van die Afdeling Kampu '. muni.ip le bocte - soos 'n hcle paar B,Y d!c jong t . . 
behcer, mnr. V n den Elzen, het Die Eendragters voorverlcde we k ontd gad l~lg IS twee b .:Iult III v rh n,d 
Malic rnccgcdcel dat die anntal motor' m t ~lc mot()r~we. IC' ~gen m. I I 
by sy afd ling g rcgistreer oor die voor~ltter v~n di raad, Will m . 
afgelop ses jaar bykans verdubbel hct, h t n ~o 1. voor~ . tel wat npan 
Slegs verlcde j. ar sc syfers wa b eskik- ~ nvaa I re m ~c v a dat .onde oc 
baar toe die ond rhoud gevoer is. ingestel word nit die moonthkheid van 

'n busdiem tuss n St lien bosch en no- 
burige dorpe, om. tudente wat d r bly 
en hier stud er, van gocdkoop n 
brandstol besoarende vervoe te voor- 
sien. Verenigings en ko: huis an 00 
ven 0 ,k word om brandsto be parings- 
ma tr els toe te pa . 

MOTORS: MA'TIES 
SALMAA 

MOET LI 
R~OOOO 

KARNA VAL KONINGIN hl a 
Rabie kyk op die [otograaf of 
vauuit hoar koets. Billa was een 
van die dric skones wat ill Lydia 
tuisgaan. Sy is em van die mees 
senior koninginne wat vir '11 lank 
tyd 001' Mati Iand rege r he: Sl' 
is 'n Honneurstudent ill Staats! r. 
Hoar tuisdorp is P rt Elizabeth. 
Hierdi [Of') asook die toto 's -an 
die twee prins .'IS is dew Johan 
Slander vh Di Mati g n 111. 

GEREGISTREER 

Volgens mnr. Van den Flzcn was 
daar in 1968 ongevcer 2 000 'eregis 
trccrde voertuie w, t b hoort hct aan 
men C verbonde aun die Univer itcit. 
Verlede j ar was die kampusbcheer 
bewus van 3 844 motorvoertuie op 
kampus (motorfi t en bromponies 
ingc luit), waarv n sowat 200 nie g - 
rcglstrecr wa ni . Hiervan het ongcveer 
1 200 p rsoncellcde 1 6 t 4 vocrtuie b , 
sit. Die. tudent II t du meer a 2 200 
voertuie be. it. Koshui studente h t 
916 motorvocrtuie geregistreer, en pri 
vuutstudente I 314. Da r kun ange 
n em word dat r gistr sics van hi rdie 
aard vunjaar al toeneern met ougcve r 
ti n persent. 

BEPhRKINGS ESWA E 
)OIlAN GELDHRBLOM 

Mm. V,Ul den Elzen het Die Matie 
se ver laggewer da: TOp gcwy dat die 
huidige beperkings 'n student w t nog 
nie twe studiejare sukscsvol VOltOOl 
h t nic, verbied om 'n vo r tuig onder 
. p iale vergunning op Stellenbosch 
aan te hou. Hy hct sulkc studente Will 
'n motor self's vir slegs con dug hier aan 
hou, aangeraai am sy fdeling in k nnis 
te stel. 

BOETES 
Die Matte het vern 10 dat verdere 

bep rkende maatr ';). ten op igte van 
tudentemotors glad ni onmoontlik is 
nie. Die ituasie kan binnekort ontwik- Oic ku cling tu n di , R 
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ingent I EL u 

o kes Stel Teleur 

Dit was egt r in die tweede b we- 'n Baie ge la gde deel wa die Ge- 
ging, Allegretto Scherzando, waar ons prekke tu n die Skene en die Mon 
regtjg onoortr flike spel deur Te sa ter. Die prin sterna is baie . kril 
Uy g hOOT hct, D' vid Tidboald het die teenoor die verlicfde go tamel van die 
dialoog tu n die klavier enersyds en monst r. Mnr. Tidboald het die kontra 
die tryker en houtbla rs andersyd puntale vcrwerking v n die twee temas 

Hiern h t di J rrnante Te a Uy met verba ndc fyn aanvoeling hanteer. mooi hanteer. Die kontra-fagot het hier 
aan dle burt gekom met die Konzert- baie mooi pel get wer a, die ondier. 

~i~~:{:.lI~r::~~£~i; ~~: ~F:~ f~llfJ~jilill~;j~ ~~~~I!~;!~~~:.;g~~;~~2~~~~;: 
veral 01 a i gni van die Lon- Die soli te het die pa s sie met'n tuin het die werk tot 'n triomfantlike 
d .nse Skool horn uitst kend I en tot ragfyne kwe liteit g speel, om dan weer slot gevoer. 
di Rornantisme. Sy het hierdie moei- uit te styg met die reekse geaksentueer- In die g heel gesien het die orkes 
like werk met 'n pr gtige toonhelder- de harmoniee teen die opgewonde ag- my telcurg tel. Die strykers het deur 
h id voor edra. On y lukkig het die tergrond van die trcmolo-spel van die gaan redelike pel g I wer, maar die 
ork s haar jammcrlik in die teek ge- strykers. In hi rdie beweging het die swak blaa. departemente hct dic balans 
laat, Sulke on impatiek begeleiding houtblascrs darern van hulle rare oom- heeltcmal vcr teur. Dit was net in die 
het k I nklaa g hoor, Tekenend hier- blikke van glorie belewc. Ongelukkig Ravel waar die Iluite en piccolo's gocie 
van is die feit dat die eer te pa sa ie het die horing weer uiters swak gespeel spel gelewer het. Dit is jammer dat 
van die Franse horing totaa1 verswelg in die coda. Die klavier en pouke se mnr. Tidboald nooit daarin kon slaag 
is, terwyl dit jui moes uit tyg saam ritmie bchandeling van die hoof- om sy orkes tot 'n geheel saam te bind 
met die klavier. Ek m n dat die moti f het gelukkig hierdie beweging nie, Jly kon hulle ook nie in pireer tot 
program pia ing van hierdie werk baie tot 'n klimaks gevoer, 'n entocsiastie benadering nie. Mag 
swak was, w nt die orkes kon baie die orke: tog volgende keer die stan- 
he lis nie di ubtiel karakter van OPGEWONDE daard bereik wat hull onlangs onder 
hierdie werk oordra na die triomfan t- Walter Suss ind gehandhaaf het! Die derde bew ging, presto, word 
lik lotakkoorde van die Haydn nie.l . I' d . I " I h 1 ,----~~-------- 
All t di I' t t' inge UI cur trio e wat vmmg ier aa e r eg er aan Ie 0 IS C wa n, tk d d . 
I" tl t lki I h word. Ole orkes het redcli goe aann 
lOU 0 e v r 0 mg ge ewer et. I 1 . d 

N .1' I t I . t . ge aag om die opgewon e atmos- 
ule pou Ions g UI. r na ken vi di 11' die KJ vi r on rt nr. 2 in G mineur. leer t s ep ~lr ie taru~te -~gtJge 

Reeds v naf die toccat _ gtig improvi- eerste. tem~. ~le stot~nde t!lllers IS m~t 
DA VI/) 71DBlIALD, diriuent vall die Kruik-orkes, wat die 6 Maarl' di te b . 'n bale duidelike artikulasie deur m J. o' sre waarm e eers ewegmg, U h t V' t iteit di 
in die Stadsaal ipgetree het. Die werke wat by hierdie konsert aange- And nte So tcnuto, wa dit vir my .y g an eer. If UOSI et was ~e dui lik dat di b li d uit: taande kenrnerk van ha r spel 111 
bied is, was die Simfonie I'll'. 96 in D vall Haydn, die Konzertstiick :~ d: orke 1 :d~n h t.1 H~~: ~~~ ~ierdic beweging. ~j.t was vir .my tog 
vir Klavier en Orkes van S humann, die Klavierkonsert nr. 2 in G nou met 'n var r g e spec I n aan jamm r dRll mnr, fldhbOal? rue m cr 

. U die ond t . robato- p • angevoor et me. 
mineur vall St. Soens ell di uite Ma Mere L 'oy > pall Ravel. Mnr. m 1· y meer van e onuer eunmg 
'T' d k ge • rop sy ger rig wa In die Ti boald kon volgens die resenscnt nie daarin slaag om sy or tes tot op nin m te het die orke vir my tog 
'/1 geheel sawn te bind ell hulle tot 'n entoesiastiese benadadering tc 'n bictjie anne voorgekom, N dat Tes a Uys het getoon dat sy 'n 

inspireer nie. di olokl vi r egter die twe de t ma, volwaardige toonkun tenaar is. Sy het , ----_-----------------------------1 nOli 'n rype bcnaderlng ontwikkel, wat 
vir my ontbreek het voord tt y h ar 
studie in Londen voortgesit het. Ek 
ou haar graag die elfde werke wou 
hoor pe I met 'n orkes en dirigent wat 
haar meer impatieke ondersteuning 
gee. 

Die orkes hct die aand atgesluit met 
cen van my.gunstellinge di uite 
"Ma Mere L'oye" v: n Ravel. In y 
toon t ting van die verhalc van Mooder 
-ans onder tr ep di komponi ner 
yd di noue kontak van alle sprokies 
met die fan ta: iewereld n andersyd 
die wcrklikheid wat uit die fanta i 
gebore word. 

TE SA Uys, die Suid-Afrikaanse pianiste wat tans in Londen woon, het verlede Woensdagaand in die 
Stad aal g toon waarom sy deur baie beskou word as ons enigste interna ion ale pianiste. Die 

Kruik-orkes was onder leiding van David Tidboald. 
Di eerste werk wa die Simfonie 

nr. 96 in D v n Haydn. Dit i baie 
b II '11 groot t w rk deur die "v der 
van di imfoni ". m r die dirigent 
kon nic cer 'n prankie ntoe iasm by 
die orke aanwakker nie. In die t digc 
beweging her die besonder wak pel 
van die hobo opgeval, 

dolce e cantabile, voorgedra het, het gedrae atmo. feer indi Pavanne van di 
di orkcs egtcr redelike ensemblespel Slapende Skone baie goed oorgedr . 
gelewer, In die hooftcma het hulle dan 
ook terk uitdrukking krag getoon, GESLAAG 

SJARMANT 

VOLWAARDIG 

RA K 
DIE 
llF 

u t Thorn , 
PI' ER (P.II.) van Rooyen, 'n B.). 
student in Hel hoogtc, een t 19- 
bundcl het verlede D mber ver yn. 
Draak op die rf, uitgegee deur 
HAUM, ko R .... 25. 

Pi t r e geliefkoosd g dig, nr. 31. 
i ook deur Andre P. Brink in 'n artikel 
van hom oor die bundel aangehaal as 
synde die terk te voorbe Id van Piet r 
se vermoe om itledaag dinge met 'n 
ang j ende ug esti t vul: 

FRAN E DRAMA TURG SE WEERGAWE 

op Snoopy 

c n din in - m rteling, 
Nee, dit is g n ins 'n "MUlder in 

th th dral" ni. Dit h t nog die 
diep a nde geest like sowel as filoso 
I'I telling van prohl me v n ~liot, 
n' g die poeti krag v n die versdram 
maar go d opgcvocr, werk dit n 
teat r en vir kultuur·gierig" i da If 
tni kien nog 'n bietji dr'lma t r d. 

RAVEL 

groot Klaas Filemon 
het sy baasperd 

Gabriel Sankatana Everest 
een Sondagmiddag opgesaal 

met sy kraaklcersaal 
en die kunsleertoom oor sy 

neus getrek 
tot stem vrou 
orggoed vir 

die kallers Moses 
ell ovoorlS ensovoorts 

en die hel ingery 

R v I wou LOon dat 

KRIJ'ERJUM 

KON ERVATORIUM 
MOREAANO in die Kon rvatorium- 

sa 1 i daar nog 'n kon crt van 
buitcng won gehalte. Oit is die twec 
de kons rt in die reeks v n. s konserte 
vir die eerste semester. 

n med w rkin m t di Kaap 
on rtklub 1 die w';r Idb rocmde 
It liaansc violis, Uto Ughi, optrce. Ughi 
i 'n gcsogte kun t naar by inter 
na ionele mu iekfeeste wat nou sy cr 
. te besoe a n Stell nbosch bring. 

Die bekende Suid·Afrikaan pianis, 
Lamar Crow on, al hom b gel i, Die 
progr m b vat vier on teo r pck 
tiewclik gekompon er deur Moz rt, 
T rtini, Debu y n Brahms. 
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FRANSE FILMS BY 
FILMVERENIGIN G 

Luis Bunuel steeds bedrywig 

.1.1 IN die hande van 'n vrye gees is die film 'n manjefieke en gcvaarlike 
wapen. Dit is die meesterlike medium waardeur die wereld van 

gedagte, gevoel en instink uitgedruk kan word." So se Luis Bufiuel, 
wie se eerste film in 1928 vervaardig is en wie nog steeds bedrywig is 
in die filrnwereld. Al sy films, van "Un Chien Andalou" tot sy jongste 
"The discreet charm of the Bourgeoisie", vertoon 'n kragtige intellek 
en 'n betrokkenheid om die ongeregtighede van sy samelewing bloot 
te Ie. Hierdie seJfde benadering word ook gevind in sy film "Nazarin" 
wat Maandagaand 18 Maart in die Van der Sterrsaal deur die 
Filmvereniging vertoon word. 

"Nazarin" is die verhaal van 'n 
priester, heeltemal onskuldig en byna 
heilig, wat aan die begin van die eeu in 
Mexico in 'n bose en korrupte wercld 
leef. Nazarin is arm en vrygewig. Hy 

word heroof en geintimideer. Hy is ~;-=-=-=-=-=-=-=-====-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-:.t;;==========;;;::===;.;;;~==============tir---------~ nederig en onderdanig. As daar uitge- 
vind word dat hy 'n prostituut herberg, 
word hy vernedcr, m ar verduur di t 
lankmoedig. Sy poging tot 'n Christo 
like lewe is nie alleen rampspoedig vir 
homself nie, maar ook vir die bede 
laars, diewe en hoere waarmee hy in 
kontak kom. Teen die einde is hy 'n 
mislukking in die oe van die wereld 
asook in sy eie. 

LANKMOEDIG 

lWEESLAGTIGHEID 

Daar is 'n tweeslagtigheid in die 
film, want Buiiuel weerhou hom self 
om Nazarin, die priester, te verdocm Of 
om hom te prys. Nazarin kan bcskou 
word as 'n gek, en sy werke fu tiel en 
sinneloos; Of dat sy uithouverrnoe in 
teespoed 'n lewende bewys is dat ge 
loof sy i r gverdiging en belontng 
het. Die gegewe bly egter net die van 'n 
simpatieke dog onwereldse priester wat 
staan teenoor 'n brutale, maar onteen 
seglike outentieke wereld. 'n Mens 
word gcdwing om beide hierdie onver- 
oenbare houdings tegetyketyd tc eVU' 
lueer om 'n eie sinte. is te formuleer. 

SOSIALE KRITIEK I 

Hierdic tema, die stryd tus. en goed 
en kwaad, kom herhaaldelik voor in sy 
ander films. By verwerk in sy film 'n 
komplekse simboliesc materiaal wat sy 
werk laat uitstyg bo die grense van 
sosiale kritiek. Die karakters bcstaan 
nie slegs as simbole nie, maar is tege 
lyketyd mense en sirnbole. 

In die voorprogram word die Franse 
film "Zero die conduitc" (Zero of 
Conduct) vertoon, Dit i 'n surrealis 
tiese fantasie dcur Jean Vigo oor die 
lewe in 'n Franse kosskool en di seuns 
se uiteindelike verset teen die tlrannie 
van hulle onderwysers, Die film bekyk 
die skool en die ondcrwyscrs vanuit die 
gesigspunt van die seuns self, byna soos 
lindsay Anderson se film "If" wat 3S 
jaar la ter gcmaak is en ook in 'n 
kosskool afspc I. Steeds bly "Zero de 
conduite" een van die kragtigste aan 
v Ie op gesag wat die filmb dryf al 
opgelewer het, 

.. ,:". 

Van vanaand tot moreaand die on 
langse western, Showdown, mel Rock 
Hudson en Dean Martin. 

Vanaand en moreaand word daar 'n 
4-18 riller, Wicked, Wicked, mel David 
Bail y en Tiff ny Bolling vertoon. 
Moremiddag is da r egter 'n spesial 
middagvertonlng van Pi tolero of Red 
River, 'n western met Glenn Ford. 

Maandag en Dinsdag, 18 en 19 Maart, 
draai daar 'n rolprent 001 Toulouse 
Lautree se lewe, gebasseer op die boek 
Moulin Rouge deur Pierre fa Mure. 

Op 25 Maart vind die Suid-Afri 
kaanse premiere van die Sweedsc fit m 
"My name is Stelios" in die Reitz-saal 
plaas. Die werk van Johan Bergen 
strahle beloof om interessant te wecs, 

Helize van Vuuren, voorsitster van ASK, is deur die redaksie gevra om 'n kort artikel te 
skryf oor Penseel. Dit is gedoen omdat, alhoewel baie studente van Pen e) bewus i , 
daar ook baie is wat nie presies weet wat die publikasi b h I ni . Di redaksic beoog 
om van tyd tot tyd die werksaamhede van die ASK, wat 'n baie bedrywige program vir 
1974 aanbied, in Die Matie dckking te gee. Op 21 Maart bied die ASK 'n toespraak 
deur 'n Duitse sosiolinguis - "Afrikaans in its germanic world context" aan. 

AANDE MET 
AMATEUR 

DIT het tyd g .word om 'n plulmple 
an USA T (Univer iteit van St I 

len bosch Amateur t at r) nit die deel, 
Die kulturcle en v rmnaklike progr III 
wat hulle op S ndagaaud ru 8 nm, in 
'J he M' dows (hugs die Eikek It e) 
aanbi id, help Om di' and tc verryk. 

SI~NSITIWI1HT 

Die buiteblaaie van die (Wee uitgawes van Penseel wat verlede jaar verskyn het. Links is die wapen vir di 
Genootskap vir Regte Afrikaners en regs Bertie du Plessis se skets van N.P. van Wyk Louw. 

Penseel bied forum vir Matiedtgter 

L tterkund tyd 
van ard n nang ig. Di blr d word 
meer omv ngryk, . oda t vee! m r 
studentc-digters 'n spreekbeurt op die 
"seepkissie" kan kry. Kenm rkend van 
sy uitgawes is die keurige buitcblaaic. 

Die eerste 1 97 3·Pense I kondig y 
nuwe , epki "nard a: n met die wap n 
van die Genoot kap van R gte Afri· 
kaners en die uitnodiging: 

. .' "Julie kan nou rym en dig dat dit 
Hoewel ~IC ASK. arnptelike ~erenI- nie maklik is ni • Jonge Mrik n .r ! 

ging van die Dcpar:emen t Afnk ns- julie kan mo -fluk: rym! Stuur Julle 
Nede~lands, leeds eJ.nde. 1959 .ond r s digt , ker Is! Stuur mar! En di 
voorslttersk~p .van die digter Wilhelm wat fout rna k, dis nik nie, ons al 
Knobel gesug IS, het Penseel vee1 later hom r g 11Clp." 
ontstaan. 

i . laaste J973·Pcn el i nou T lis 
'n versam I tuk met sy pr g- kets van 
N.l'. vun Wyk Louw (deur B rtie du 
Pie 'sis) - 1,:;0 ook ,gcvolg vr n die 

Die [ong digter Fani Olivier (van trenger kcuring van di st P Is Ing ~ 
Gom uit die Sipres. - en Om alleen te stuurdc w rk. 
reis - faam) word in 1969 die eerste 
redaktcur. Aanvanklik was Penseel 
van baie skraal formaat, maar het REDAKSIE to April 
hom self ten doel gestel om ses ke r per Dr. Elize Bonta: "II nrlett 
jaar t . verskyn. Fanie redige r die b) d . t die blad onder redigc- prosateur"; 
tot 1972. Vandag is die uitgawes kos . vanJaaRf'k a~'lll'er M A -stud nt in 2 M i 

d· nng van \ a I ,.. 
baar, v ral as gevolg van ie eerste M'k N d I nd Danle Kr ltzinger Po' i ,b rekin aro 1 : 

b ., r:'" di tt fl anns- e r . o· , pu Iikasie van t-ame se ge ig e, waar- ~ K . e ts Br .ytenba(.h i h at h - 16 Mei 
van baie later in sy bundels opgeuecm n In 0 Prof. II. R. Ku. ler: "Lit r tu If 
1.. hulp aam. W t mskap"; 

'n Voortsetting van die pro g-buit • ]2 Juni 
blaale word beoog: wa . kynlik 'n 

P ENSEEL is die Afrikaanse· 
Studiekring se letterkunde 

tydskrif, waarin gedigte en ander 
kortkuns van Stellenbosse stud n 
te gepuhliseer word. 

WILHELM KNOBEL 

KOSBAAR 

SEEPKISSIE 

- aan die begin van die tweed en 
derde kwartal en te n twinti nt t 
koop wees (om di blad, lfonder- 
houdend to m ). 

hIE R ,AU HIT 

st an ond 'f 

A K program: MU'lF.K 

In 1973 neem Wium v 11 Zyl by 
hom oor en die Pense 1 ver nd .ffens digters, Di blad aJ twe 
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Fond 
J n 

"ND A 
(3 27) 
I L H 
v Id (4031) 

Willi m 

HUI 
(5954) 

I A: D~ mond 
(5255) 

Banu 

CARL SWART, voorsitter van GOUS, oorhandig 'n tjek van R280 aan 
111nr. I.K. Duncan van die Rafelronde, as die Maties se bydrae tot die 
noodlenigingsfonds vir die vloedgetei terde gebiede. Die geld en 
voedselbydraes sal aan die Rooikruis oorhandig word vir verspreiding, 
met die klem op hulp aan die Kleurling. Sodoende stem dit ooreen 
met die doelwit van GO US. 

Altu 
Voor itt r 

Primarii nee',." toestand in oeonskou 

01 
A I 
(4989) 
HA MONI Ann 
(3718) 
H MST D s: J n Anthoni 
(4287) 

lu drun 

, VI LI' S: Caroline 
h (5324) 

o let nooit moontlik ni . Mho - Die waarnemende primariu van 
Oude Molen, Andre Bruyn , het Die 
Matie m gedeel dat dit in ~y ko hui 
wyk ook re d h elwat beter a in die 

UM ne 

AN U V A 

M torond rd I 

oeb lor 

R VLON H'L NA 
LIZAB:!, H A D N 

NA N VI B M VAN N ·LRI 
V L M 

~L. PAR UUM T KUS 

RUBINSTEIN 
OTY MARY 

VI AMOL N 
JR. 

N E K UR. 
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VRAAG: Wat . u u rek n i die 
I a ng t er mynvo o r ui t j t vir te 
vred nheid n harmoni aan die UWK 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ind~n dhtog·setni. un~ r it itbly 
voortbest an'! 

MNR VERNON DOMINGO ver 
werf in 1969 die Primere Onder 
wysdiploma aan die Opleidings 
kollege Dower, en sit direk hier 
na sy studies voort aan die Uni 
versiteit van Wes-Kaapland, waar 
hy in 1972 die graad B.A. (Siel 
kunde, Aardrykskunde) behaal. 
Gedurende sy Honneursiaar in 
1973 word hy gekies as voor 
sitter van die Aksiekomitee, 'n 
liggaam wat onderneem het om 
onder andere die studente se 
griewe aan die owerhede oor te 
dra. Hy word in Julie 1973 deur 
die UWK geskors op grond van 
sy aandeel in die onrus, en werk 
vanjaar as personeelbeampte by 
'n voedselmaatskappy in Kaap 
stad. 

.. ,~ , f 7 ~ 

"'INTERUNIVERSITER 
;) ." ~ .' " ., I"" 

~;, ':.. ~~ J.;~ j~ .. ':~ '.P': ~ 

VRAAG: Mnr. Domingo.tu en 
u Aksiekomitee het verkies om 
ge n getuieni voor die Van 
Wyk-kommissie af te Ie ni . Nog 
tans kritiseer u die kommi i 
bevindin . Hoe rym dit dan? 

ENKELE BLANKE 
DOMINGO: Ons aanvaar bloot ni 

die same t llin n pdr g van di 
kommi sie nie. Om enkele be 'ware r-O-ie--I n-t-e-r-u-n-i-v-e-rs-i-te-A r-e--- 
uit te lig: 
• 'n Enkele man gaan sit om te beslis Redakteur van die Matie, 
oor die lot van 'n h 1 univcr iteit. 
• Daardie man i 'n blanke, en hy Koos Bekker, gesels in hier 
werk met oorwegend sw te. On wou 
ten minste 'n veelras ige kommi sic die artikel met mnr. Ver- 
geh d het. non Domigo, gewese voor- 
• Die feit dat die kommis i se op 
dragte uitgaan van die veronderstelling sitter van die AI< iekomitee 
dat die UWK ctnie. georienteerd rno t 
wees. by die Universiteit van Was- 

Om voor so 'n kornmis ie te getuig Kaapland. Ons wil daarop 
betekcn net om 'n mate van geloof- 
waardigheid daaraan te g e. wys dat die menings wat in 

VRAAG: In 'n onlang brief aan 
Die Burger kritiseer U ook die Van hierdie artikel an toekom 
Wyk-kommi sic orndat hy nie di 
moontlikheid van 'n nle- tnie univer- 
lteit onderso k het nie. U vra in die 
betrokke brief dat, indi n 'n . vol 
kome oop univer: iteit ni rn ontlik is 
nie, "wart tudente, d.w. Afrikanc, 
Kleurlinge, Indier en ander toegelaat 
moet word om in 'n gee. van bro der- 
kap tc tude r." Wa rom ou 0 'n 
univer iteit rn r aanva rbaar wees as 
'n ctni se univer itcit? 

tige artikal van hierdie 

aard geopper word, nie nood 

wandig die standpunt van 

die Redak ie verteenwoord i9 

nie. 

wil ho 
elfond r 

• nl 
o k van 

b 

'n MOSIE dat die tudenteraad nie b reid is om deel te he .aan NV A e ond r.~ k na h~l ~ 
bedrywighed nie, is op 'n onlangse vergadering deur d. SI a nvaar, B mo nn met In rd. 

ondersoek sou, volgen die mosie, 'n prima facie bcwys w cs van di nle-aanvaarding van 'n P rl ment r 
kommi sie. 

Di be luit volg op 'n brief van 
NUSAS in verband met die beoogde 
onafhr nkli re t like ondersoek na 
hulle cie bedrywi thede, Die SR i 
uitgen oi om di verrigtinge by te 
woon, ni dokum nte v n die organi 
sa ie vir in ac aan te vra en, indien hy 
dit ou v rki , If gctuieni te lewer. 

ONHOFLlKH .... ID 

WAAAHEID BEVh Tl • 
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ION L REGI TRI IE Mb TER YD het ons al gewoond ger ak aan die rompstomp 
wat met die inskrywing as student gcpaard gaan. Vanjaar e 

uitgerckte registrasie-ritueel het e~ter elfs. die ~cs imiste onde~ 
ons e slcgste verwagrings oortref', Met dlc ewigdurende greer 
v n Il d n t He en die onvoldoende lokale om die vloedgolf 
van rcgistrante te hantecr, is 'n grootskaalsc in krywingsknoop 
lank reeds deur onder andere ook amptenare van die Adminis 
trasic voor pel. l lierdlc voorspelling is vanjaar bewaarhcid en 
letterlik duisende man-ure he l daardeur in die slag gebly, 

Di Matic stel voor dat die inskrywing telseJ moontlik op die 
volgend wyse vaartbelyn gemaak kan word: AI die eerstejaars 
registreer gedurende die orienteringsweek; die seniors wat in die 
unlver: iteit. koshui c woon, kryf in hulle onder k ie ko huls in 
t rwyl die seniors van die vier I~SO wyke in di Administrasie 
gebou gistreer. Met hierdie stet el al en rninste die feitlik 
onh: nteerbare toeloop van registrante na enkele s ntrale punte 
wegval, 

'n Meer revolusionere voor tel word hieronder aangegee. 
Hierdie voorge tclde verandering word moontlik gernaak deur 
dlc Universiteit e aankoop van 'n UNIVAC) 110 rekenaar, Die 
huidige IBM ST ~LSEL 360 MODEL 50 se volle kapasiteit is 
reeds bereik en 'n groot projek, soos hieronder bcskryf word, 
kan nie me r op die oorlaaide ou masjien aang pak word nie. 
I ie nuwe rekenaar word in Januarie 1975 gel wer. 

Daar i go ie gronde om die rckcnaar hier in te span (en 
inde die knelpunt van registra. ie te verlig en die oorbekende 

lrritasles uit te skakel. 
Die Univcrsiteit 'c mee terleer n t t d t -in i ing b staan 

j re ced ni mecr op papicr ni ; alle inligting omtrent elke 
student, soos sy naam, geboortedatum, tuisadres, volledige 
akadcmie rekord ens. is opgcneern in 'n rekenaarleer. Gevolg 
Ii karl aJlerlei take, oos die versarneling van tatistieke, wat 
voorheen 'n brcinbenewelende vooruitsig vir enige amptenaar 
ou wees nou vinnig en betroubaar - en ook herhaaldelik., 
indi n no~1ig uitg voer kan word. am cnige nuwe Ieerfunksie 
uit te voer, moet 'J1 program vir die doel geskryf word; as dit 
eer bestaan, kan die betrokke funksie 001' en oor uitgevoer 
word sender verdere verspilling van man-ure. 

Veel ornvattender outomatisering is moont lik. 'n Inskry 
wingsleer kan ,. 95% korrek saamgestel word met inforrnasie 
verkry uit die vorige jaar se meesterleer en dle eer tejaar aan- 
ocke. 'n Student se naarn en geboortedatum wi sel kwalik van 

ja t tot jaar; a. hy M.B. h.B. 11 ge laag her, al I y na aile 
waan kynlikheid aangaan m 'M.B. h.B. IIJ en as die vorige jaar 
sC ] 973 wa , moot die huidige jaar 1974 wees! 

llierdie raaipro s word reeds tell dele ultgcvoer; vundar r di 
vooratgedrukte vorms w' t in Igclop jare by regi trasi gebruik 
j • Maar di skema kan h lwat verder gevoer wo d. Waarom nic 
cl e tud nt vooraf registrccr volgen die raaiskot ,h In P r pos 
da rvar in kennis stel, en legs diegene wi e besonderhede 
verkeerd geraai is, onderwerp , an die nou gcvrceste inskrywing - 
ritu nie? 

Di getal tudente wat noodgedwonge hicrdie beproewing 
moot duurmaak, kan sodo nde maklik met sc 00% verminder 
word. 

V rdcre be noeiing vall die rornpslomp k n b w rkstelJig 
word deur die inbann kakeling van die bywerkinstelsel waarm 
die (ngeluk ige se t (}'}b se registra i gekoll j eel word. Dit ou 
bchcls dat 'n terminaal, d.w.s. 'n rckcnaargekoppelde Icktricse 
t ikma jien, vir die doel gcbrllik word. owel die registrasie 
beampt a' di rckenaar kan op die tikmasjicn tik; die beamptc 
kan d.1f} die me terlecr dire ond rvra en ook onmiddcllik 
wy is, .onder die tus.enkoUl. van 'n aant, J v fIll in triplikaat of 
kwintuplikaat. 

I·ksam nin 'rywings 'on op 'n oorlgelyke wy tee kon 
word. 

Stellcnbosch c. tygende stud ntetall het di kapa itcit van 
dil.: huidigc tel'el reeds ontgroci. Die Studcnt-unie sicn uit na 'n 
unk ion Ie en vaartbclyne rcgi t 'j iepro edure. 

Wac I, Ym,1 Heunis. S guss 

Strydom, r n oi van d r M rw 

BEURSWENNER GESELS 
OOR BRITSE TOER 

D IT ou onmoontlik we om binne die bestek van hierdie artikel reg te laat geskied aan die fantastiese 
ondervinding en behandeling wat ons groepie Suid-Afrikaanse studente met hierdie reis ontvang het. 

be Ball y het hom bcywer F ndag h t 'n born 'n hele restaurant London to ontmoet. Ou-bckendcs soo 
vi bet r verhoudinge tu sen di twee n t so 'n cntjie van my en Michael King Willem Landman, Max Loub: 1, Derek 
mptelik taalgro ie in ui - frika en van Grahamstad uitmc r . t, n arstens, Johs n Rabie en Chri toff 

dit Is 'u piing van die wa: nan so bai van hi rdi gevare Pauw is natuurlik opgesock. 
bcurs dat die tocrgro p sa rn op 'n blootgestel dat 'n mens jou later betrap In die g 'heel gesien was die toer 'n 
boot nu Brittanje moet rei ten einde het <fat jy vir ver~gt~ pakkies I?OP en onvcrgeetlikc ondervinding. Die organ i 
mckaar bet r te I er k n alvorens die rondkyk het. Die sinneloosheid van ie was uit tckend rwyl my oC clkc 
to r in He rn begin. hierdie moorde op onskuldige men, is dag grot r gcrek hct vir die koninklike 

On toergrd vir die twee maand onverstaanbaar, behandeling wat ons ontvang het, Die 
word llerwee kou a een v n die In Londen veral was die gehalte en mate van groepvorming wat daar tusscn 
bestes in Engcland. Verder het ons 'n verskeidenheid van die vertonings tref- die Afrikaans- en Engels prekende lcde 
luukse toerbus, die bestuurder en 'n fend. Op Ou Kersdag was ons in die van die tocrgroop was, het my ontstel. 
s kretares: tot on. beskikking gehad. Royal Albert Hall waar 'n massakoor Ten lotte sou ek graag wou sien dat 
Elke b ur houer het meer a voldoende en 8 000 mense saam ker liedere gesing die beurs ook aan damestudente toege- 
sakgcld ontvang en on. het orals in die het. ken mag word. 
allerbeste hotelle gcbly. INTERVARSUV 

Die amptelike tocrprogram hct 'n Ons het 'n paar groot sportbyeen- 
bietjie meer a die helftc van on tyd in kom tc bygewoon. Die Oxford 
best g gene m en verder kon elkeen Cambridge intervarsity lyk egter maar 
doen wat hy woo. Ons organa rders I t M . Ik k . 

bai bel I k n vaa ecnoor sy a he- cy ewe Ole. 
w·. .. al. I~ p m ~n ons 0 Om by 'n sokk rwedstryd tussen 
kaartjlc vir emge vertonmg by hulle 60 000 A d C t't ' n y apps C SI wa: n 
best I. opwindendc ondervinding, Britt nje . 

rugby Iyk goed daar wag moontlik 'n 
verrassing of wat op ons Springbokke. 

On het verskeie toere deur die 
ildcr gtige Engel - en Skotse platte- 

land onderneem. 'n Men ) beswaarlik Koshuise: 
plekke oos Ole. ter, Stratford-upon- 
Avon en Canterbury kan vergeet, Kun : 

SW AK DISSIPLINE 

NEEM KENNIS 

LA ·RUUlS 

AANSOLKl~ om die volgcnde peste 
in die redaksie van Die Stellen 

bossc Student word by Die Voorsitt r, 
Pu blikasiekomitec, Sanlam rebou 205, 
St llcnbo ch ingev ag, Aanso ke SIUlt 
op 22 Maart. 
Hoofrcdakteur 
Algemeen: Ecn vr n die hoogtepunte van die 

toer wa 'n be oek aan di Parlement 
op die dug to mnr. Edward Heath die 
driedae-v erk we k af ekondig 11 t. 'n 
Vurige d bat tu n hom en rnnr. 
Harold Wi! on het g volg. Dit was 'n 
belewcnis om hierdie tw e ) iers in 
aksle te ien, Ek wa ook verbaas om te 
ien ho v I kri tick daar teenoor !-. 
tw groot partye se form Ie beleid 

Reda t ur 
4 vcr Inggt:wers 
Redakteur 
2 ver laggcwers 
R dakteur 
3 verslaggewers 
R dakteur 
2 verslaggewers 

Sport: Rcdak teur 
S kretares , Taal rundige redakt ur 
Twcc Sirkulasiebe tuurder , Adverten 
,i bcstuurdcr, Tir)Qgru f, Hllnnsicle Aa 
vi. cur. 

Vereniging: 
Dit was interessant om universiteite 

ioos Oxford, Cambridge en Not 
tingham en 'n g. "public school" en 'n 
"comprehen ivc . chool" te bese 'k. By 
die universitcite het di druk akadc 
mie atmosfecr my vcrstorn. Die 
kooJkinders was baie goed oor Suid 
Afrik ingeJig n het intelligente vrae 
gevra. Die dis. ipline in die "compre 
hensive chool" was ontstellcnd swa . 

On tien is by vcrskei ~elcenthcdc 
konfront r met vrae van n pofitieke 

aard. Ons h t omtrcnt die helc pek 
trum van politick opinic in Suid 
Afrika vert nwoordig. D r was geen 
sprake van konsensus van standpunt 
onder ons ni . Nerens het ek cnige 
onaang naamheid ondcrvind nie, m af 
die onverskoonbare onregv rdigh id en 
cnsydigh id van die m estc Engelsc 
o rante en TV t n opsigtc van Suid 

Afrika het my som. byna mood 100 1 .... - __ --- .... gclaat. 

Hierdie artikel is gesJ..:ry[ deur 
JOliN DANE1!'L wat pas 
t .ruggekeer Iiet van '11 reis 
deur Brit tanje as ver/ede jaar 
sc lJcrteenwoordiger vir die 
Universiteit op die Abe 
Bailey-beur kema. Die reis 
b ur word elkc jaar toegekcll 
aan een manlike snldcnt uit 
elk van die Universiteit~ van 
Stellenbosch. Kaapstad, 
Grahamstad, Bloem/ontein. 
Po {chefstroom,· Durban 
Pie t ermaritz burg, RA U, Wit 
watersrand en Pretoria. 

VERLORE GOEDERE 
D1' volgende verlore gocdere kan by 
di SR-kantoor afg haal word: 
'n blou-en-groen potlood.akkie 
(geruit); 
'n bruin. ilwerr tambril; 
'n wart man brit in ligbruin akkie; 
'n pootloodblikkie met HLinda" buite 
op ge kryf; 
'n "tortoi e hell"-damesbril in 'n bruin 
sakkie; 
'n bril in 'n rooi s kkie met die na m 
m j. L. du Toit dallrop; 
'n blikkie met pottod ens. daarin; 
'n groen potloodsakki ; 
'n foto van mnr. D. (,ielson; 
'n bril met 'n deursigtige Iigbruin raam; 
'n darnesbril m t '0 blou raam; 
'n goue ring met 'n blou steen. 

OUO-MATIES 

If GAY SO IhTY" 

r jy nooi is, 9 an jou vriende nooi, of jou broers of 
nne m die gt r t pi kin; odat blo dv rwante of ryk bur nie, 

wann r hy kom wat jou nooi odat hulle jou ni miskion ook 
h tt hy vir jou kan : Vriend, eendag weer uitnooi en jy vergeld- 

an hoir op! Dan sal jy r he ing ontvang nie. 
voor die wat m met jou aan (Lukas 14 vers 10-12). 
afel i . 

My eun, onderhou my woor e 
en bewaar my booie by jou; 

Ike n wat hom If var· onderhou my booi, dan I jy 
vernadar word n w t I' h lew, n my onderwysing 5005 jou 
v rneder, ver oog oogappel; bind hulle aan jou 

vingers, skryf hulle op die tafel 
v n jou hart. SA an die wysheid: 

En Hy ook vir die man wat Jy i my ust rl en noem di 
Hom 9 nooi h t: W nneer jy 'n v r tand jou vertroueling. 
more- of middagete gee, moenie (Spreuk 7 v rs 1 4). 
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E 
NU· 
Luister by Seremonie 
HELSHOOGTE se amptelike huisvlag is verlede Vrydagmiddag op 

feestelike wyse deur die inwoners van die kampus se jongste 
koshuis in gebruik geneem. Daarmee het Helshoogte hom aangesluit 
by die "vlag-tradisie" wat in die meeste manskoshuise op Stellenbosch 
aangetref word. Die seremonie, wat voor Helshoogte se hoofingang 
plaasgevind het, is deur sowat 600 belangstellendes bygewoon. 

des en eregaste verwelkom en ook die 
voorkoms en simboliek van die nuwe 
vlag aan die toeskouers v rduidelik. 
Daarna het 'n plegtige vlaghysing 
seremonie plaasgevind. Dit i waarge- • 
neem deur vlootofflsiere wat tans in 
Helshoogtc tuis is. 

Onder die gaste wat spesiaal vir die 
gelccntheid uitgcnooi is, was die burge 
meesteres van Stellenbosch, mev. Anna 
Eksteen, en die primarii en primariae 
van al die koshuise op die kampus. 
Mev. Eksteen so aankorns by die QOP 
terrein tussen Helshoogte en Eendrag 
het byna 'n groot konsternasic veroor 
saak, Sy is onverhoeds deur vyf Hels 
hoogtc-tcroriste ui t haar swar t amps 
motor ontvoer en in 'n meer gcpaste 
kampus-voertuig (waarvan die eienaar 
waarskynlik parkeerplek vir die middag 
gcsoek het) tot voor die koshuis bege 
lei. 

MEl. HELSHOOGTE 

'n Ligte aandete is no die scremonie 
aan die gaste verskaf tcrwyl hunc gesel 
lig op die grasperk agter Helshoogte 
verkeer het, 'n Verdere hoogtepunt op 
die progam was die verkiesing van "n 
Moj. Helshoogte, Die bcordelaars was 
Marietjie Gerber, 'n vorige wenner van 

Die hele voorkant van die koshuis skoonheid kompctisic , Kaptcin Noh 
was kleurvol versier met viae van al die (die bevelvoerder van i mUi Ar·_ 
kampus se ander koshuise wat reeds tot studcnte), Pieter van Jaarsveld (prima 
die gedenkwaardige stap oorgegaan het rius) en Lappe Laub eher (onder 
om 'n vlag aan te skaf. Die uitrustings primarius). Die algemcnc gevoel onder 
van die dames van Irene en Sonop die inwoners van Helshoogte wa. dat 
(Helshoogte se buurvrouc) hct 'n tikkie laasgcno mde twec beoordelaars se ver 
Ascot-swier aan die geleentheid ver- moons in die opsig om diverse redes 
skaf. Kadetorkeste van die Paul Roos- sterk in twyfel getrek word. 
Gimnasiurn en Wynberg Boys' High het Scwe finalistc is uit die deelneem 
Tessa Kritzinger en haar tamboer- ster gekies en daama is Christine Heyns 
nooitjies die arena binnegelei vir 'n van Sonop aangewys as Mej. Helshoog 
optrede wat met reg beskou kan word te vir 1974. Haar prinscsse was Ingrid 
as die hoogtepunt van die tniddag sc Bergh en Helena Claasen, albci van 
gebeure. Irene. 

Primarius Pieter van J aarsveld het in Die aand is op vrolike noot met 'n 
'n kort toespraak al die bclangstellen- "formcle" sokkiejol afge luit, 

TAMBOERNOOITJIES 

BO: Die ontwerp van Helshoogte 
se nuwe vlag. Dit bestaan uit 'n 
sterk driehoekige kostruksie wat 
'n piramide vorm waarteen die 
huiswapen afgedruk is. Die drie 
pyle van die huiswapen verteen 
woordig die drie steunpilars van 
die universiteitsopvoeding: akade- 
miese Ie we, die sosiale lewe en die 
sportveld Die drie pyle vertrek 
van 'n gemeenskaplike basis die 
hoogte in: simbolies van die ver-. 
wesenliking van die koshuis se 
idea/e. 

DIE enigste persone wat nie 011- 
verdunde lof vir die handewerk 
van ontwerper Joe Kruger gehad 
het nie, is die inwoners van Hels 
hoogte se buurman Eendrag: 
Hardc woorde is vandeesweek van 
die balkonne van die koshuise aan 
mekaar gerig oor die uitslag van 
die Kamavalkompetisie. Eendrag 
ters het 'n eie, minder gure uit leg 
van die "creche se vlag", SOOS dit 
aldaar heet. 

BEOOG 

BESOE E 

AAN 

DI · Studenteraad b oog vanjaar 
uitgebreide skakeling met die 

lede van die Stud nte-unic op 
informele vlak. 'n Mosie in hierdie 
verband, VOOTg stcl deur R tha 
Rossouw en gcsekondeer deur 
Johan ,eld rbloom, is onlang 
eenparig deur di .. R aanvaar. 

KO ,FIE 

UITNOOI 

'n V LOOTOFFISIER, een van die inwoners van Helshoogte, besig m ,/ 
die seremonielc vlaghysingsplegtigheid verlede Vrydag. Onder di 
eregaste wat toekyk, is die burgemeestcres van L tellenboscli, mel'. 
Anna Eksteen, en die primarii ell primariae van verskeie koshui e op 
Die Akker. Die vlaghysing het voor die koshui se hoofingan. 
plaasgevind. Op die foto kan 'n paar van die vlae gesien word waarmee 
die hele voorkant van die koshuis l' rsier was. Di ~ gel ntheid is deur 
sowat 600 belangstellendes bygewoon. 

v nh ld 

, Die groot. t preble 111 wa rm c Di 
Akkcr te kampe het, i. volgeu: die 
bestuurd r, Johan Lubh , "sonde m t 
die bure". Dit sal rai hydra t t di 
be tuur se mood ru a tude nt na 
'n aand so vrohkhcid stiller die aftog 
blaa . Di stud I1t gcdra bulle or die 
ulgcrncen go d, mn r hoc aangenaam 
dit ook al mag wecs, sal hy dit V 1 kie . 
as daar pic te luid gcsing word nl . 

'n Paar manne is onlang. nie t( g • 
laat om Drug t p cl oor 'n 8Ja i bier 
nie. Di rede hicrvoor is, volgen: mnr, 

REGS: DIE Smoeg-trofee be/wort 
vanjaar aan Eendrag en Heemstede. 
Die twee komiteelede wat in die 
onderskeie koshuise in beheer van 
karnavalorganisasie was, Koo 
B kker en Laur tt Rohlfsen, 
klink 'n glasie tydens die oorhan 
diging van die beker by die for 
mele dans. (Die handskoene is nie 
so seer vir estetiese waarde nie 
Koos kon ondanks terpentyn ell 
"Cutex Remover" nic betyds vir 
die dans die vlotbouverf van .\y 
hande af kry nie.) Dis die tweede 
agtereenvolgende jaar dat die Eell 
drag-Ileemstede groep die bek tr 
verower. Nogtans het Hel hoogte 
en Minerva gevaarlik in die well 
ners se nekke geblaas en die trojee 
met '11 skrale 0,2 persent misge 
loop. 

FINALE 

PUNT TAND 



'n NUWE en hoogs modeme mediese klini k i. onlang te Bishop Lavistown deur USKOR in gebruik 
n m. 

Die kliniek wat deel van die Bishop Lavis Daghospitaal vorm, i teen'n koste van ongeve r R42 000 
gebou n be kik oor twaalf onder kkamers waarvan we vir alg melle ondersoeke gebruik word en twee 
vir ginekolo . se g vall alleenlik. Instrumente en apparaat i. teen 'n koste van ong veer RIO 000 
aang skaf, wat;d k is uit geldelike bydra swat van v Ivuldige donateurs ontvang is. Lede van die 
Gen undi Student liggaam beman getrou elk Din dag- en Dond rdagaande hul po te, en ver kaf 
behand ling an owat vyftig per on p r aand. Die instandhoudin sko te word beraam t n ongeveer 
4 000 per jaa . 
Die vrugt op die ond. insameling g sskaf is, in ruil vir die bou van 'n 

van Ike M tic tydens karnavaltyd, nuwe klini k wat ko teloo vir USKOR 
word hier pluk. I ds de t 1964 
voor ien die Univcr it it v n Stellcn 
bosch Klinie. Org ni ie (US rOR) 
an 'n dring nde behoe t van die 
bewoner van di Kaapse Vlakte an 
'nood aaktlke dienste. 

EU o 
UI 
LA 

TIEN SENT 
Die 

ELlZE MALHt"RBE, een van 1974 se Mej. Matieland-finaliste, ontspan 
op die H va I "va ie oudste monument in Stellenbosch. Die meul 
stroom, lank met uitwissing bedreig, gaan nou opgeknap word. 

DANK 
Loch het ook 'n woord van dank 

teenoor die Stcdelike Behui ingsbond, 
die KPA, aile donatuers en aan elk 
individuele Matie wat "skouer aan die 
wicl ge it h t", uitge praak. 

Meulstroom word 
Gerestoureer 

DIE meulstroom waaraan Stellenbosch in 'n groot mate sy atmosfeer 
te danke het, gaan volgens 'n besluit van die Stadsraad gerestoureer 

word. Dit is die oudste monument op Stellenbosch. 
Oorspronklik was <bar meer as een water aan die crwe te lewer en twee 

troom. Die eerste meul wat opgcrig is, den om die koring en ander dergelike 
was blykbaar gctce op dieselfde terrein graan te maal. 
waar die Kweek kool vandag is. 'n Die sloot word tan nog gebruik om 
Tw de meul i later opgerig op di If- water aan inwo er onder in die dorp 
de terr in waar Selford Garage vandag te ver kaf, hoof akllk vir die natlei 
i Die pi waarop hierd] m ul opge- v tuine. 
rig is, wa destyd Oude Molen. 

PROF. W.A. VAN NIEKERK, prof. J.N. de Vttuers, Loch van Niekerk, mnr. Willie Meyer 
1... K. R. en sy gade. 

Di Studenteraad het onlangs 'I 

mo ie aangeneem dat die Raad 'n be 
drag van R20.00 bewillig a bydrae tot 

In 1750 is 'n derde meul op erig op die restourasie. Ter elfdertyd i 'n be- 
.. die teen woordige OK Bazaars per- ro p op ko huise gedoen om elkeen 

1. Hierdie derde meul het geheet die RS.OO vir die I de doel te gee. 
Nuwe Molen en dit i eintlik hierdi 
meul se stroom wat nou gerestoureer 
word. Di oon pronklike loop van die 
stroom wa langs die volgend roete: 
Lang van Riebeeckstraat, waar dit 
bo-op die grond geloop het, by die 
Barracuda onderdeur die grond, dan 
weer in PI instraat af tot by die Bar 
clay Bank. Daar gaan dit in die stegie 
af en dan onderkant die OK Bazaars 
d ur. Die restourasie word vera I toege- Vol Profe SOT Frans Smut wa 
pit op di stogie by Barclays Bank. hierdie sloot eertyd di lewensaar van 

Die meul (room bet de tyd 'n SteUenboscb. Dit wa die enig te bron 
tweerl i doel 'chad. Die e rste wa om v n w tcr vir di inwoners. 

DERDEMEUL 

MONICA 
N vern em word is Monica di 

enigste koshui wa t neg op hicrdie 0 
roep gereage r het en reeds hut don ic 
aan mnr. Van Lingcn betaal het. 

LEWENSAAR 

'nBraakprogram gemis 
IT i 'n algemene gevoel onder studente dat daar vanjaar 'n leemte 
was in die aktiwiteitc wat die Vrydagmiddag voor Karnaval 

aangebicd is. Die tradisioncle Braakprogram met sy stalletjies en 
kompetisies is hierdie jaar nie aangcbied nie. 

Volgens 'n woordvoerder van die 
Munisip liteit is die Braak veri de jaar 
by wy van pro fneming an die 
k rnavalkomitce beskikbaar gestel, Die 
voorw arde waaronder die terrein ver 
huur was, wa. dat die Braakom midder 
nag die nand waarop dit in gebruik 
wa , ontruim en opg ruim moe, w 

geweier en van at die karnavalkomitee 
. idees het daa om niks gekorn nie. 

WINSMOTIEF 

I A 

VOORWAARDE 
Die portufeule-houer wat die Braak 

program aangcbied het, h t ni hierdie ,.-------- ......... ---- 
voorwaard nage om nie: die M andag 
o end was daar nog talle staUctjies, 
rom mel n lektriese kabels op die 
Dr ak. Gevolglik het die Muni ipaliteit 
vanj ar weier om di Braak te ver 
hUUT. Ve r d e r It t die verkeers 
departel lent d'e beswaar dat studente 
m t hull motor p di Dr ak gery het 
n dat di V Ike r toestand "chaotic .. 
wa. 

Die karnav'lalkomit het vanjaar 
ernstlg gepoo om weer eens die Braak 

SYDNEY SAA YMAN, }Joor- to huur, die keer om dit to te kamp en 
sitter van die pasafgelope kar- bek nde verh?og,kunstcnaars daar, in 

I ., '/' 1 dt plan. vall m dle Studs al.te laat optree. nava, tn n m; itan te lOU tng Dit ou me r in die gees van k rnaval 
afgeneem. . we 8, Di Munislpalitelt het volstrek 

die 

MATIE-SPA 

Ou Mutual*gebou, Bird traat 
el. 5507 

DIE jaarlikse Studentedialoog vind 
vanaf vandag tot Maandag by die 

Gol n Gat Hoogland pla . tellen 
bosch word vert enwoordig deur Wil 
liam Brown, Pieter Hurt T, Jan 
Hennis, Altu Joubert en Johann 
Louw. 

Di di 100g word geborg deur Fede 
ral Yolk b 1 ggings, Dl Stcllenbo se 
afvaardiging bespreek die ondcrwerp: 
"Die tud nt se standpunt te noor 
swart na: ionalisme, veral op studente 
vlak. " 
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NicoMalan 
Afgehande 
'n VERSOEKSKRIF wat in Junie 1973 deur die SR gesteun is, 

waarin gevra word dat Kleurlinge in die Nico Malan toegelaat 
word, is pas afgehandel. Ongeveer 2 500 Maries het verlede jaar 
hulle steun aan die petisie toegese. 

Die versockskrif wat deur Tessa stemme teen vye 'n mo ie aanvaar 
Conradie en Kallie Hanekom geihisieer waarin hy hom met die inhoud van die 
is, is by gelecntheid aan die SR voor- petisie vercensclwig, en ondcmeem om 
gelC, wat dit op hulle beurt aan die die petisie aan die Administrateur van 
Administrateur oorhandig het. Kaapland te oorhandig. . 

Die Administrateur, mnr. A.H. Vos- Die rnosie hct as volg gelui: "In die 
100, het aan die plaaslike LPR 'n ,prier lig van die feit dat hierdie rand vcrsoek 
geskryf waarin hy o.a. meld "dat na is om die versoekskrif aangaande die 
sorgvuldige oorweging daar geen veran- Nico Malan-teater aan die Administra 

teur te oorhandig, en aangesien die 
raad hom met die strekking van die 
versoekskrif verecnselwig, onderneem 
hy om die versoek krif so spoedig 
moon tlik onder die aandag van die 
Adrninistrateur te bring." 

"I I I I II I I II I I I I I I I I 1111I 111111111 I II I 11111111111 I I I III I 1111 I II III II I I II I I I I I I I I I I I II I I I II I I I III t: ..... ::::: 
::::: 
....... PETISIONARISSE 

MOTIEF 

Die dagtes is verlede ja r geopper ott: foto is tydens die oorhandiging van die versoekskrit geneem. V.I.n.r. John Daneel wat di p tisic 
da t die versoekskrif met 'n politieke 'J 
motief gesirkuleer is. Die opstellers namens die SR ontvang het, Kallie Hane om en Tessa Conradie wat vir die organis ring en opstel daarvan 
daarvan het die idee ten sterkste betwis, veran twoordelik was. 

GEHAL 

dering in die huidige bcleid op hicrdie 
stadium toegestaan kan word nie." 

In reaksie hierop het mnr, Carinus, 
LP.R., 'n brief aan die SR-voorsittcr 
gerigt "Indien u enige verder inligting 
wit bC kan u my skakel. Soos u seker 
bewus is, het die Provinsiale Raad in sy 
Februarie-sittmg 1973, die hele kwessie 
van toelating van Kleurlinge tot Nico 
Malan-Skouburg na die dr Erica Theron 
Kommissie verwys en ons wag nog op 
die kommissie se aanbevelin ." 

MOETWAG 

E VAN VLOTTE VE TE 
VIR die eerste keer in 'n lang ruk was die publiek van Stell nbo ch 

tevrede met die gehalte van di vlotte. Die bedrag wat deur 
traatkollekte ingesamel is, is slogs R400 minder as die rekordbedrag 
van 1973. Verlede jaar is daar ook in, Bellville n Kullsrivier 
gckollekteer en dit wit voorkom aso di inwoners van die :.ik srad 
meer genee is om hulle akke te kud as hul waarde vir hul geld kry! 

t n 

Willem Doman het die volgcnde 
kommentaar aan Die Matie gelewer: 
"Aangesien mnr. Carinus daarop wys 
dat die helc kwessie van toclating van 
Kleurlinge tot die Nico Malan-Skouburg 
na die Erica Theron-Kornmissie verwys 
is, al ons moet wag op di kommi sie se 
aanbcveling en die reaksie van die 
Provinsiale Raad daarop voordat ons 
verder daarop kan reag er. Om in 
hi rdie str dium kornrnentaar tc lewer 
oar die kwessie sal myns insiens onwys 
WOO& D~pet~~naris~hetnreth~rd~~~~~--~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
brief egter 'n duidelike antwoord ge- SR 
kry, nl. dat die getalle van die versoek 
sknf vir die Provin .iale Raad nie op 
wceg teen die merie tc van die saak 
• iie. " 

WILGENIIOF se vlot is deur eerstejaars in rugbytruie getrek. Dit is die 
viol m1t uit die optog geskors is, maar tog nie met die punt - 
toekenning vir die SMOEG-trofee gep inatisecr is nie. 

DIE Studenteraad het op 'n ver- R2 600 vir 'n nuwe Kombi . 
gad ring eenparing 'n mosi 

VE'SOEKSKRIF aangeneem waarin hulle R2600 
Die ver oekskrif wat voorgcle is, het bewillig vir die aankoop van 'n 

as volg gclui: "Vir die hede word nuwe Kombi. Volg ns die SR-lid 
bruinrnense nie t?egel~at o~ kulturele belas met die Kornbi is daar go j 
aangeleenthede in die N1CO Malan- r des vir die aankoop van 'n nuw 
teaterkornpleks by te woon nie. Ook is tui Die K bi h t d 
dergclik geriewe vir bruinmcnse waar voer Ulg. J OU om I A e re , 
hulle die g Icentheid het om b paalde sowat 60000 my I afgcle n vol 
opvoerings van hoc gehalte by t WOOIl, gens waardev rmindering is dit 
nie bcskikbaar nie. Daarom wit ons, die re ds atg skryf. 
ondergetekende studente van die Uni- ' 
ver. iteit van Stellcnbosch, in alle op- I 'n Verdcre rede is dat .die aktiwi- 
regtheid die betrokke verantwoordelikc tcite van die SR, sowel us die van die Kombi word 
lnstansies versock om oorweging te geafflicerde verenigings, baie uitgebrei uitverhuur nie. 
~enk,and~ophcffingvand~bc~r~ het D~KomWw~hmin~~~k~~~~~~~~'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ing by die Nico Malan." is vier jaar gelcde teen R 1 700 aange- 

Die SR het verledc jaar met agt koop. Die prys h t intussen gcstyg na 

nuwe 

MATIE-MEISIES nou VAN BLOMMETAAL! 
VEL A 
32 Van Ryneveldstr. 32 

STELLENBOSCH Tel. 3963 Na ure ~180 

voertuig ryker 
APRIL 

Die Kombi wat teen April v nj r 
algelewcr word, ,t alleenlik d 1I 

die tudenteraad gebruik word. Di ou 
Kombi I tot be kikking van di hui '. 
komitees en erkcndc verenigings up di 
kampus gest I word. 

SES SEN 

kryfb o ft 
ndri ga traat 1 

Vir All 

.. tudent • ~ rytl hoeft s 

TI~ ... 290 
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Vyf koshuise het aan die finale pan, is daar eindelik aan die ongedul 
progr m deelgcneem, nadat die uitdun- dige en nuuskierige gehoor bekend 
ne Dinsdagaand by Hecm tede gehou gemaak: Die pragtige Elsa Rabie (21) 
is. HuUe was Monica, Nerina, Huis van Lydia is as kamavalkoningin, en 
Vis r, en Hel hoogte en Eendrag, wat die eer tejaar dramastudente Elizabeth 
vir karnaval onder. keidelik Minerva en Archer en Margot de ViUiers as haar 
He m tede in luit. prinsc bekroon, Laasgenoemde twee 

is albei van Heemstede. 
VOI,PUNTE Die organi eerders het moeite on- 

Monica het nie net 'n gee: dciftige d~rvind ~et per. one w~t onder beta- 
h h oct geh d t h331 'ktng by die deure van die stadsaal wou 

ge OOt~ aan aart v t. e an mBeantoe- inkom, asook baie wat vroeer die aand 
pr g rge ver on ng v 'n b k b T III af 14 G 1 k 

• 0 ti t op die maat van 'n n esoe y 0 es ge e het. e u • mel .• jtes wa ki h t dit 0 dO k . . "eli k .. h t t edoe 1.__ Ig e 1 me re onsert ontwng me. rc c-song wy e wa g n NUl 
word nie, maar het sclfs reggekry om GEIIOORDEELNAME 
v n di oordelaar te oortuig dat dit Volgens Die Matie se waarnemer 
die t item wa wat d' afgetopc vier was die galery van die Stadsaal belaai 
jaar by di kon rt gelewer i Dit i met 'n massa "uiters uitbundige" tu 
du g en wonder dat hulle 60 uit 60 dente. Hul1e het na gclang van omstan- 
hi rvoor verdi n h t ni • dighede hul tevredenheid of misno e 

Dit is e n geh im dat die inwoners ie i m t enne gegee met luide 
1 og en" ndrag deesd e nie applous of skell uitjouery, Die hoe 

alte goeie buur k' p toon nie ... Met 'n gehalte van die konsert word daarin 
\ total pun lev rskil van 0,2% in laasge- bevestig dat daar hoofsaaklik gejou i 

no mde guns is dit interessan om met vertragings in die program soos 
op te let dat Hel hoogte tweede toe Koos Meyer ongeveer vyfticn se 
geeindig het op die konsert met sy kondes laat was met sy verskyning na 
abaretvertoning (59 uit 60) en Een- 'n item. Gehoordeelname is 'n belang 

drag kort op sy It. kke met 58 uit 60 rike aspek van enige konsert en in die 
puntc - v rower deur sy twee sangers op ig hct die Karnavalkonsert beslis nie flEEL no: Lola Joubert van 
wat 'n pragtige item gelewer het. tekortgeskiet nie. 

Nerina h took 'n kabaretvertoning Goeie afrigting, koordinering en 
gelew r en Hui Vi ser h\.t die gehoor voorbereiding het duidelik geblyk uit 
op 'n interpret ie v n Led Zeppelin die items wat gelewer is. Die studente- 
vergas. items, uiter ard amateurpogings, is af· 

KOOS gewi sci met vertonings deur erkende 
Di I gendariese Koo Mey I wa profes ionele kunstenaars, Alles in ag 

seremonieme ter en het weer os in genome bet die Stellenbossers se nom 
sy d e a Stellenbo. r di studente m t .in g~balte goed vergelyk met die 
met sy spitsvondighede I at skater. van d~e bUl!ekun~!enaa~. . . U • 

Daar is groot moeite agt r di kerms . Dl mgste. ~nrcclm tigheid m 
ondervind om sy uitbundigheid in dtc aand se verrigttnge het voorgekom 
toom te hou, toe die remoniemeestcr daarop aan- 

Om di sukses v n die aand nog gedring het om die Karnavalkoningin 
v rder te veer, het 'n klompie buite- en haar prinsesse elk met 'n socn geluk 
kunstenaar ook opgetr . Bier h t t wens. Daar i met klaarbyklike 
ver I Haz 1 le Co ta, bekend as n g noee ann sy ver. 0 k voldoen . 

• ~ -- ~ ~ .... 

MOOISTE TERUG in die tuig na Karnaval, ne. Julie sal m~ ni g!o nie, maar 
Gc n afwyking van die reel: die hier is een perd wat nie met oogklappe loop me. k sien alles wat 

nag r g (ill 1 kker te) v.ir laa _te, het om my aangaan _ maar net baie beter as ooit tevore. Karnaval was 
~nd rdaga nd pl. gevind me. Om besonder Interessant _ as julle my nie kan glo nie, kyk net hier: 
dte kroon op 'n I ge laagde aand te 

T 

v 
DIE Karnavalkonsert is Donderdagaand 21 Februarie in die stadsaal 

gehou. Tydens die geleentheid is die drie mooiste meisies van die 
Universiteit aangewys. 

VANlAAR se drompoppies het skynbaar besonder bail' skop in 
hulle. Die vraag is ggter nie hoe hard nie, maar hoe akkuraat 'n 
mens daardie been kan deurswaai. Dis alles net 'II kwessie van tyds 
berekening - aldus die [otograaf wat hierdie treffende toneel vir 
ons vasgele het. Links op die [0 to verskynllANUE SMUTS en regs 
MAKlANN1~ SCHMIDT. Albei hierdie pragtige onderleidsters kom 
van Huls Neethling. Saam mel die re vall die palo ton drompoppies 
het hulle die publiek op hul passies trakteer. 

K hui 
VUI v rtr 

Wy 
obus Sto rg (Medics)" peel in 

AAN ons [ongste Suid-Afrikaanse rolprent 
wat hier in die Bol nd geskiet word. 'n 
Verhouding het tussen hom en ons ele 
"Goldie H wn" (sy wa: onl ngs in 'n 
Sond gblad te . ien) opgespring. Hein 
Pierne f w t veronderstel is om in Huis 
Fran ic woonagtig te wees, 50 adre het 
nie-amptelik verskiet na Oostersee, 
Bellville.., Kentha 50 Woonstel. Han ie 
de W t (ook van Huis 'rancie) kuier 

. dee. ae op Potch by Retha Postm . 
ARNA VA L IS Saterdagaand 0P H el toevallig is Johan Loub r 
'n hoe noot met die formele metgcs U altyd finali t vir Mej. 

Karnaval-dans in die stad aal afg • Maticland - tans i. dit l!zabeth 
sluit. By di geleentheid is die Archer. Merw~ Scholtz, ook n Don 
b k . .1' btl t H I Juan ond r pnnr ,s • merk on, g reeld er vir uie e e v 0 aan e s- a m met Erna P naar op. Andre 
hoogte, n die SMO .. rtrofce aan Coetz e e nuutste flirt ie is Marina 
7endrag-Heem ted oorhandig. G I ijnsc, 'n anvallig Ned rlandsc 

dam tjic. 
TROFP. Schalk du Toit en sy hond. k~icr 

.. . nog gctrou by ~ Liesbet d Vdbers. 
D1 ,ewlld Ren Llons- en Acorn lohan Trcurnicftt (Helshoogtc) en 

. '. . S~ud-Olke tc het mu iek v rsk f aan I,ucille Leonardt. sake is vanjaar baic 
voorstelltngs ~an noopy In vcr kCle dl sow at twe honderd- n-veertig tu- v rgemaklik deurdat Lucille 50 kamer 

. pcktc v n dl sh den t I we v rtoon. d n t wat di Jan bygcwoon h t Oi d' d I . die dief 
Int rev rsity n toetsskryf i. onder ko en wyn wat 'bcdien is, wa \veer- nou. op lek gt,ro." tV ocr liS o-blc1ne nl'e- 
, d '. 1 'Id ., . wertngver. a me e vee pr . an r UUg, . eon van n hoe geh lte. Na verne m 

wonl, w S die dans 'n reu uk.. Usc Beuke en Herman Kinghorn i n 
ydncy Sa ym n h t later in di and mckaar haie gere Id. 

di tro~" vir die v r killende karnaval- Maretha Moolman (Harmonie) en 
kompedsie n di h ar Wynand van lIuis Marais, is d 'ur 
handig. die K nav l1gces aange poor om na 

By die Uri. Jew Is Hot 1 en in vele jar verJoof t~ ra k. Met die oog 
Somer t-We tads aJ wa. daar op studentehelangc da g lohan Gelder- 

hul tema "Pc. nuts p trol ra k op'" mi-focmcIe d nse vir diegene wat nie blom dcesdao sy Harmonie op om om 
wa Oit is uft beeld m.l afbe Jding di formel d. n kon bywoon ni . Die t • inn Mad tjie Roux se belange. 
van Arabi re by oU t nks, p tral- inform 1e d ns wa wos gewn nJik op B' bie de Villiers het blykba rook op 

mpe n fj t ry r . Vcrg no g. In nuwe beleid besluit. dis net nie seker 

w -- lin 
E .. ND.RA en Heernstede, wenners van die SMOEG·tro ee, het 

vanjaar gesamentlik die koshuisversiering gewen. Monica en 
He) hoogte h t die dameskoshui . en rnanskoshui - fdelings onder 
skeldelik gebuit. Hel hoogte het da rin geslaag om individueel die 
meeste punt in te amel. 

Di koshuisv r ierd r her vanjaar 
bale oor pronklikheid aan di dag g r. 
lIelsho gt het hul gebou' sonder" 
struktuur utter ef~ kti f i ge pan n 
kou p lagti' vert on. Monica h t 'n 
aantal hond hokk met Snoopy· igure 
tus nin by hut ing. ng opgerig. Hui 
ten-Do ell h t oak van di honde 
hok-ide by bul voordeur gebruik g - 
maak. 

If Ishoogte b t 'n Nasionalc Honde 
week voorgestel. In die groot venster 
un die vporkant van di ko lui is 
daar tn trokiesverhaal van Sno py n 
"P nuta in belderldeuri klcukel 
pap; r vertoon. 'noopy be t 1 Ik IlS in 
die ah'okiol\' rhaa) d' botoon g v< r. 
GeJdeurde llasie is in aJ die kamer 
aan~b ing 001 die koshuis vorm 
m r te beldcmtoon n om van d' 
yewone Jereuk Ipapi IV r i rinas af te 
wyk. 'n Reu b Ion 1ft t 'n kamaval· 
hanier daaraan ian d. vi gpaaJ 
vugemaak.. 

A ABlhRh 

Nerina wat vaniaar se tweede 
mees-suksesvolle debutante was. 
Lola het die boeregemeenskap van 
Ceres Iaat opdek vir USKOR. As 
beloning vir haar moeite gaan Lola 
aan die einde van die jaar op 'n 
Skitoer na 00 tenry k: 
80: Jeanette Ross, ook l n 
Nerina, he t die vierde pry s ver 
ower. Jeanette het die grootste 
gedeelte van haar bydrae ingekry 
met die premiere van pa -vryge 
stelde Suid-A[rikaanse natuurfilm. 

01 haar karn valvriend, Andrie van 
Crozierhui of Bergville kom nie. Tertia 
v n Ren burg kry daagliks po uit 
Durban van Paul. Doopkapt in 
Lourens van St den (van bicrblikfaam) 
h l vi een van sy e rstej r lawe goele 
kontak gemaak met Mariechen Pre 
torius van Nerin . lIui. Div. e Jeanne 
Goosen en Eendrag . c Marius Loubser 
word beslis nie me r as platoniese 
vriende be. kou nie. Ook Rosa Scala 
brino en M tin Hynek het meer a 
net hul reg tudies in gem n. 

Paul Meaker en Erna Hertzog geniet 
mekaar e g scI k p weer baie. Mari ta 
Naude n Johan Coetze lyk ook aso 
hull op pad i na ansluiting by die 
MDV (Mali Di III nt Ver meting). 
Henry Mull r en Polli de Kock is op 
die oomblik di Romeo-en-j uliet - 
verhouding van Medics. 

Daar i. d rem 'n pa r men wat 
nog op k is na hul ideal in di 
teenoorgc telde g I. g. Sydney Saai 
man, vanjaar se Karnavalvoorsitter is 
op vrye voet. Wilgcnhof Trom 
pie van Ren burg is if tn uiters 
hubar, jong man. Herm n Bin~e van 
Hclshoogte loop d e dae met 'n kri 
ties oog op die kampus rond, noudat 
hy n Karen Hackman n i . III r by me 
kaar i. ni. Ronc. Steyn v n Sonop 
soek na di steffe in SR-Iid Blikkics van 
Schalkwyk se oe. Oor naW k is die lug 
egter rna r hetrokke. Blykb ar bein 
vI d kam rmaat mekaar baie sterk, 
want Hilly Teper en S kkie Martens 
ta maar 1 lik rond om meka r te vind. 

Lekker jaar, my Matie , 
HALKS G. LONKER. 
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Koshulse In tryd 
DAAR word met groot verwagting uitgesien na die interkoshui- 

satletiek Vrydagaand in die Paarl. Die US-kampioenskappe belowe 
altyd goeie atletick en hcelparty rekords kan vanjaar in die slag bly , 
veral as die atlete se vertonings die afgelope tyd in gedagte gehou 
word. 

John van Reenen het verlede aange ien ook Johan Joubert deel 
Woen dagaand in Bellville 'n nuwc neem. Hy is die SA 0/19 karnpioen in 
S.A.-rekord in die di ku gooi opge tel. die 110m en 300m hekkie . Sy tyd vir 
Sy afstand van 65,2m i I gs drie di 300m h kkies is 'n uit tekcnde 
meter buite die wereldrekord. Die feit 36,9 sek. 
dat hy die afstand behaal het te fwy I 
dit fcitlik hecltemal windstil was, dui VELDNOMMERS 
daarop dat hy onder die regte toe- Die veldnornmers bchoort ook nie 
stande da1 binn kort die wereldrekord teleur te stel nie. (. rancois Potgiet r het 
kan verbeter. Saterdag, na 'n lang afwesigheid, 14vt. 

Danie Malan se wereldklastyd van in die paalspring gehaal, In die ver 
Imin. 45,2 sek. Saterdag by di WP- pring is daar Herman Potgi t r wat al 
kampioensk ppe is die vinnig te wat oor die 24vt. gc pring het, Johan JQu 
die 800m nog vanjaar is S.A. gehard- bert het by die Eerst jaar 'byeenkom., 
loop i . Dit is I gs 0,5 sek. buit die teen die wind in, 45vt. in die dri sprong 
S.A.-rekord en ecn van die ullerb ste gehaal. By dieselfde byeenkom het Du 
vertonings in die wereld vanjaar. '11 Toit Vitjo n go i rek n. k p van hom 
Sterk twec tryd kan tussen Clive Dale self in ill paalspring g g c. On r 
en Danie Goosen verwag word. Clive beter toestand behoort beide v n hul 
wa Saterda tweede in sy allcrbestc Ie nog beter te vaar. 
tyd van I min. 48,1 sek. en Danie derde 
in lmin. 49,3 wat ook sy allerbestc SIGRID WAIJTERS 
vcrtoning tot dusver is. Die bclowende . . 
eerstejaar van Simonsberg, Josef du In die afd ling van dames kan o?s 
Plessis, mag dalk vir 'n verrassing sorgo v~n ou taatmakers soos ~l~a Wes el. ~n 
Hy wa: verlcde jaar die SA 0/ 19 d~e ) OOm en 200m en Sigrid W ltcrs 10 
kampioen in die 800m. In die 1 50Um d~e .400m en 80Um goeie tye v rwag. 
kan ook 'n goeie tyd verwag word. S~grld h~t S terdag Beverley Mal~n v~n 
Danie Malan se tyd van 3m in. 40,9 sek. die Baa! met 0,1 sek. geklop en to ~Je 
onlangs in Port Elizabeth, i ook die pro. e n ~uw~ WP-rekord van 2m)? 
beste vertoning vanjaar in S.A. oor die 8,2 sek. In dl,e .800m opgestel. Ole 
afstand, Die nuweling, Graham Rau- 400m behoort n intcres ·ante. w~dloop 
benheirner, behoort ook goed in di tussen Sandra Schoevers en Sigrid W~l- 
1 500m te vertoon. ters te b loof. Sandra het egter met n 

enkelbe 'ering gcsukkcl n Sigrid sal 
HEKKIES waarskynlik die beste daarvan afkom. 

In die spiesgooi kan bcido Rosa du .---------------....j 
Francois Wahl h t onlangs met Randt en die eer tejaar Tania Swane 

Pieter Greef afg reken., Hy het ook pocl goeie vertonings lewer. Tania wa: 
onlangs ~am met And.re ~'Ul Heerden, vcrlede jaar die SA 0/18 spiesgooi 
~.A-~amplOen, .ee~ te tn n 100m ge- karnpio n en Ros h t Saterdag die 
eindig, Fran COtS IS nou op tryk om piesgooi gcw n, Die twe erstejaars, 
go ie tye kan van hom in die 100m en 'lna Burger n Annemarie Co tzee kan 
200m verwag word. mekaar in die hoog pring opkeil. 

Emile Ros ouw sukkel deesdae, Dicky Broberg is vaniaai weer vir 
maar hy behoort nogtan gocie verto- die Maties beskikbaar en indien I' rdie 
ning in die hoogspring en 110m hek- Ie Grange aan die interkoshuisatletiek 
kics t lewer. Veral die 110m hekkies g an de Ine m, kan hy 'n go ie tyd in 
behoort goeie atletiek op to lewer, die 5 OOOm opstel. 

EMILE ROSSOUW hou die SA-hoogspringrekord van 71't. 2dm. Hier sell hy met die "F bur I 1 )p" oc r 
die dwarslat. 

W.P. SPAN 
Die pas verkose WP- pan b staan uit 

agt lede en luit ow Mati in. Hulle is 
John van Re nen, Danie Malan, Emil 
Ro souw, Dicky Broberg, Sl rid Wai 
ters en Sandra Schoevers, Hulle h t 
Wo msdagaand a. n 'n Trek- byeenkorn 
de lgcneern. Hop Iik sal dit nie hull 
pr ta i Vrydt gaand in di wiele ry 111 • 

G k urd, v r n 
Ve,w gting 

DAAR heer groat belangstelling vir die Matt s se tennlskampio in 
kapp I wat tans gespe ·1 word. M er a 1 0 inskrywings is JI tvan 

n die eerste keurd Andre van d r M rw sal aile. mo J/ uithaal om 
sy posisie te behou. 

!ffJ§ CYGNA -- 
laatroDtu ptJ It I 

JOHN VAN Rl~1j'NFN het ver 
lede woensdagaand in Bellville 
'n nuwe SA-rekord in die 
diskusgooi opgest I. Sy aJ 
stand van 65.2m is slegs drie 
meter buite die wereldrekord. 

MATIE7MEISIES HOU VAN BLOMM ~T 
V 

• 408 Tel. 3 63 A PHA· RKAO , IRO RAAT 
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op 
Paarl op 

r St I op 

Koors Begin Styg 
vir Tukkie 

WEDS YD ~ 

op 1 1 Mei i reeds an die oplaai. Met 
di cog daarop: het ver kei instansie 
al begin rc "lings tref vir die nodi r 
vervo r en verblyfplek. 

Marais loop . voor In 

Krieketliga 

I Matie e Onderwater-hokki pan het in di mber-vakansie puik pre eer d ur hulle afd ling p 
A-Iut rklubkampioen kappe te wen. Drie Maties is 00 r gekies om vir die WP- pan t peel. 

DIE onderwat rhokkie pan van die Matie wat s puik g vaar het of) 
die SA-lnterklubtoernooi. Va r: Donie Pienaar, Marius Coet. ee 
(kapt.] ell /. nchy ranzen. Midd I: A 11 re 'uch. Brian VOIl Wi/gen, 
I.. 'akkie van der Linde. Agter: Marius 111 ron. 

"'O-RAND 


