
. I. 
TW EW KLIKSE 

Jaargang XXVIII, Nr. 5 Prys 5c 

STUDENT KO ANT 

geleen theid by te woon nie, en na 
afloop daarvan is slegs bekendgernaak 
dat die volgende konsensuspunte aan 
vaar is: 
• Universitcite wat hul wcg daar toe 

oopsien, sal aan hul naaste buur- 
veral die onderwyskollcges, aanbied 
om kennis en inligting uit te ruil. 

• Almal stem in, op uitnodiging van 
Stellenbosch, om memoranda aan 
SteUenbosch te stuur. Hierdie me 
moranda sal dan allc moontlike 
aspekte van die funksionering van 
hul kocrante probeer dck. Stellen 
bosch onderneern om hierdie verslae 
te kompuleer, te bind en dit aan al 
die redakteurs van universiteite en 
kolleges te stuur, 

BE OEP 
• 'n Beroep word op all redakteurs 

gedocn om toe te i 11 dat die uitruil 
Die redakteurskonferem ie bet ver- van studentekoerante met meet 

Icde Saterdag in die lokale Drostdy nougesetheid uitgevoer word. ALLE REDAKTl..,'URS van amptelike tudentekoerante aan Suid-A Irikaanse univ rsiteite ver kyn op 
Herberg plaasgevind, Die pers i nie • D' d kt I elk kampus a )1 
toegelaat om die besprekings by hierdie klC ~e ka ~u~ sao:t~ee v:ral ~et die hierdie fa to. Agter staan Jannic Ferreira (H RAUt), Patrick Barker (Vur ity), Nic T. lenti (Dom ) en 
____ ------~-__, o~~ ao~cri~te~universitGre nuu uit- Tim James (Wits Student). In die middel v Jr. kyn Hendrik Kotz (I> rd by), harles Ree (Upen), Edgar 

ruiling. Mncube (Zoeloeland) en Jan Bampton (Nux), t rwyl Paul Vorster (II W ), Ti'{J l' 11 haik (Wapad),Jan 
SIMPOSIUM Heunis (Voorsitter), Kobus Sto[berg (RetHing komitce) en Altus Joub rt (Di Mati) 1'001' sit. 

Die Vrydagaand het die redakteurs G.· 
deelgeneem aan 'n bcspreking van die e rus 0 n"e ge ru n" 
verhouding tussen die koeran t en die II II 
samelewing. A lnleiers hct opg tree 
mnre. H,J. Gros.kopf, redaktcur van di t i d · t fi k 
die nuutgestigte dagblad Beeld mnr. "s"le roo a to 
Louis Pienaar, LV vir Bellville, en rnnr. II II 
Donald Woods, r dakteur van di di t d t ur 
Daily Dispatch. ur por 
. 'n Uiters skerp aanv lop Die B.urger DIE Maties het Tukkies verlede ja r,.tce~1 die a1? men vcr~flgting i~, 1 .~. ~ kl?p. ':' nj a wO,rd h.ulle 1· 
IS ~e~r mnr. Wood.s gemaak. (Slen hl. gemeen as die gunstelinge be kou. Di ienaardig sy van di sa I d t Jl11S hierdi v rand nng in ak 
7 vir n meer volledigc verslag.) die uit 1 . A se edstryd kan bepa 1 

Die konferensiegangers h t op die ie UJ ag lt1 more W • 
Saterdagaand 'n dinee op 'n nabygcl" As Stellenbosch oorgeru op di en di uit I is '0 d he' nd, Die jaar ni III ,r so hoog Ian sk y 
wynplaas bygewoon en Sondag 'n b - veld draf, kan dit noodlottige gevolg "t rk t klubspan 1 r wer 'W" h t ,11 
sock gebring aan di duikbootbasis op he. Verl de j r h t die Tukkie pit _ig byt. . . 
Simonstad. skynb 11> di v Id gest tp 1)1 r d ho kom dl Tukkle. van- 

EDA U 
PUNTE VAN 
ONSENSUS 

DRIE punte van konsensus is op die pasafgelope studenteredakjeurs 
hoofsaaklik die onderlinge uitruil van nuus tussen universiteite en 

hulp aan onervare studenteredaksies. 
Die kon ferensie is gereel op 

inisiatief van Stellenbosch en is byge 
woon deur redaktcurs en redaksielcde 
van alle amptclike studentekoerante 
wat tans op Suid-Afrikaansc universi 
teite uitgegee word. naamlik Die Wa 
pad (Potchefstroom), Dome (Durban), 
HeRA Ut (RAU), Irawa (Bloemfon 
tein), Nux (Pieterrnaritzburg), Perdeby 
(Pretoria), die blad van die Univer itcit 
van Zoclocland, Upen (P.E.), Varsity 
(Kaapstad), Wits Student (Wits), en 
Die Matie. Die Univcr iteit van Rhodes 
het in die verlcde weI 'n blad gehad 
(Rhodeo], maar daar bcstaan op die 
oomblik geen redaksie vir die koerant 
en ook nie 'n studenteraad op hierdie 
kampus nie, Van die wart universiteite 
het slegs Zoeloeland 'n studentekoe 
rant. 

MEJ.HANDEl 

SAANV A Algar 

HELSHOOGTE WEN V 
L----.- 

V ERLED .. Vrydag het die hundels- 
fakulteit nog 'n mejuffrou-titcl op 

die kampu: ge kep. Die titel is Mej. 
Handel en die titelhouer Ida Smit van 
Minerva. 

Brian Adams, voor ltter van die 
Ver ni ing vir Ekonomie en Hand 'I het 
Die Malic meegede I dat die keuse 
tussen die drie inali te ni maklik was 
nie, Die twee prlnse se is Lulu M ycr 
en M rianne Dancel, albei B.Comm 
studente en r tejaar van Minerv . 

Die beo rd laar was dr, Buk 
cuche, Morne du PIc .. S, dr, II. 00 t 

huizen (Ere-preside n t van die 
Vereniging van Hand I en Ekonomi ). 
Vaughn Harrison en Mcnina Stander. 
Die beoordeling van die non finaliste 
het op 29 April in di skemcrlokaal van 
die Oro. tdy 11 rberg plaasgevind en 
i deur ongeveer 60 m nse byg woon. 

Die vrae het gewissel van politick 
tot die ideale man. 

Juf rou Handel sal die Handelstu 
dente-unie hy verskeie geleenthcde ver 
t cnwoordig. y 1 onder III r as 
sjampanjcnooientjie optic tyd ns die 
Hand Isintervar ity met die Ik ys op 
3 J Julie. Hi rdie "tradisioncle out 
meeting" 'gaan vanjaar herlcef en salop 
die sportgrond van die UK plaasvind, 
Die verrigtinge sal met 'n kaas-cn-wyn 
cum danspartytjie afgcsluit word. 
Bu se sal beskikbaar wees om speler: 
en toeskouers na di "Varsity" te 
vcrvoer, 

Die puntetoekenning was as volg: as 
'n span al drie vrae beantwoord, ver 
dien hy tien punte; vir twee korr 'k· 
te vrae vyf punt en vir I g. een 
korrckte vraag twee punte. Sleg in di 
finale rondte was vrae oordraugba r. 
met die puntetoekenning s volg: in 
dicn span A al drie onbcantwoorde 
vruc van span B bean twoord, vcrdicn 

rst nocmd vyf punte, vir two vrae 
drie punte n vir ecn korr kte oorg • 
draagde vraag een pun t. 

Hclshoogte. span, be taand uit 
Philip Botha - LL.B. III. Gert van 
J aarsvcld B. Th. II n hi tz Meis. n r 
- B.S. II. was na al d r tien kate 
goriee een to veel vir Altus Joubert 
LL.B. Ill, Carel Joo te B. n.n, II en 
Lourens Hatting - Bibliot kwe e 



2 Di Matic, Vrydag, 10 Mci 1974 

USAT VE 
•• n EN HOE LOF VIR GEESTIGE BECKET 

USAT ' aanbicding v n J an Anouil 
se Heckel is vcrlcde week op die 

planke gebring in die Libertasteater 
voor . tampvol sale. En teres so. Want 
of jy toegewings maak vir al die lag 
gate en lagwek ndh de van 'n am a 
teuraanbi ding en of jy beslult om dit 
buite r kening te 1 at, 0 s die aan 
bieding t ds groo t 10f in. 

Vernuftige redigering het Anouilh 
se gewigtige vieruurlange drama gekon 
sentr er tot 'n speelbare opvoering van 
minder as tw e uur. Ou . taatrnaker 
van USA T in kleinere roUe hct daarto 
byg dra dat die hoofkarakters stewig 
vertoon. Vinnige toneelveranderings, 
die ekonornie g bruik van dekor- 
tukke en stiptelike intr d s het profes 
'ion Ie vloei ann dit toneelstuk vcrle n 

wauraan amateuraanbiedin so dikwels die lewe en vuur ver kaf wa t nodig was 
'n ebrek het, om die toneel tuk t laat slang. 

'n Men hoef per slot van rekcning 
VERBhELDlNGRYK nic "the King's English" te praat om 'n 

At hierdie faktore het me egcwerk Henry II oortui end te vertolk nie. 
om Dave Schalkwyk die verbeclding- In 'n regis. ur nota wat ongelukkig 
ryke en ondcrnemende student wat die ecn of twee rnaal ncig om aanstellcrig 
gcvare van die openbare mening gctrot- te wee" word daur toegeg c dat Henry 
seer het toe hy die stuk op die planke _ 
gebring het III t die uk es tc be- E I C 
kroon wat hy en sy groep verdien. .:J( win anleron 

Maar me r a. enigiets anders het _ 
Martinus Bas n (as King Henry) - 'n ewe b langrike (indicn nie bclang 
met slap arms, slap gewrigte, lap r iker nie) ro l as Becket in die drama 
vingers - die spit gevorm van die peel. Die oorgawe en rustelose oor 
toneelstu • Met maniertjie, en gebaar- tuiging waarrnee Ba son y rol vertolk 
tjies het hy gepronk deur sy toncl ,sy het, het geensins bygedra om "die 
'ngels soms oorgcartikulecr en soms groot problerne vir die intcrpretasie van 
pure on in kwytgeraak, maar hy h t Becket se rol" waarna die regi. cur 

verwys III sy "nota" tc vcrsag me. 
Gevolglik het Steffen Zoutendijk 'n 

effens stywe indruk gernaak hoewel hy 
bcter vertoon het waar hy nie afgesteek 
het by die entoesiastiese Basson nie. 
Om hierdie redc kon 'n mens 'n meer 
he adigde vertolking van Basson verwag 
het - al sou dit dan net wees om die 
aanbicding as 'n gehecl te laat sin 
maak. 

Dit laat natuurlik buite rekening die 
skade wat hy sy cic stembande aange 
doen hct deur aan die versoeking van 
oorrnatigc stemverheffing toe te gee in 
sornmigc van die raadstonele. 

Anouilh se antwoord op die vraag 
van die opregtheid van Becket e 
ommeswaai vanaf 'n magsbehepte ple 
sierlicfhebb r tot 'n ernstige en vrome 

aartsbiskop is uitcindelik dubhel innig. 
Gevolglik kan 'n mens Steffen Zou ten 
dijk y effens stroewe aanbioding van 
Becket nie verkwalik nie. Daar bestaan 
meer as e n oorccnkorns tussen die 
beroemdc filmaanbieding en Schalk 
wyk se voorstelling. Soms was die 
oorecnkorn te ook tc ooglopend. Dit 
kan egter leg tot Zoutendijk sc krc 
diet gereken word as die stroewc en 
ongenaakbare Burton vergelyk word 
met die vertolking van Becket wat ons 
verlede week in die Libertas gesicn het. 

TALLE GEDAANTES 
Soos te verwagte, was die onder 

geskikte rolle in kere gevalle minder 
geslaagd, Maar die enige Bren ton 

[Vervolg op bl. 3, kol. 1) 

Die huislose skep geen nuwe tuiste. 

Die eensame bly aileen, 

met waak en lees, lang briewe skryf - 

heen en weer onrustig dwalend 

wanneer die blare val. 
('n Vrye vertaling uit ,die Duits, van Rainer Maria Rilke 
se "Herbsttag", deur Helize van Vuuren.} 

'laude Larson-sangers het Donderdagaand ill die stadsaal vir In genoeglike aand gesorg. Hulle program 
was puik ell oud n jonk het die uitvoerlng bate geniet. Daar het 'n geselligc atmosfeer geheers en die 
gehoor het by tye lustig saam halide geklap. Dit is jammer dat daar so 'n klein opkoms was, maar dit moet 
toegeskryf word aan die swak advertensie. Of hulte die aand geniet het? "0 ja", se Mynie van die bekende 
sangpaar, Mynie en Jan wat I de van die groep is, "die gehoor was wonderlik en as julie ons weer wil he, 
laat maar net weet! " , nietpoe ie' in 

n el 

Die meest gedigte ill P nseel mi 
Iuk W lin' r by ontl ding en If ms 
net by die herl s r ed: di gebrek aan 
int 'grasi blyk. Dit, aam met onfunk 
sionalitcit en gedwongcnheid van 
be lde en metafore, j di hoofg breke 
waara n bai gedigte in P n. el gcbrcke 
gaan. 

Dis jammer dat Nicol Faasen nie sy 
It kalpel" in 'n digvorm kan aanbied 
ni . Die kritiese oor kouings en be pr - 
kings van Pens el-gedigt vorm 'n be 
langrike waartepunt in die bund I. 
110 w I 1 y misklen som di skalpel 
di p in te k, kan die ritiek slegs po j. 
tic h Ip en mo t dit myns in. iem () 
getnt rprer er word. 

ANLhNJORDAAN 
ie nkele bydrue (insl'liting'?! ) 

van Anlcn Jorda n is I 'Ii sen van di 
m oi te, indi n ni di b ste, hydr 
in die bundel. Ole g Jig roon 'n gevo • 
ligh ld wa I oortuig: 'n inten i it n 
gcdrongenheid van bIde WII t m ns 
aangryp Il in die gedi 'intrek", PI' g 
tts, nuu ten "auder ". 

Reed. die t er te V r r cl tref en 
kcp 'n vorm v n afwagting: 

,..,1 ( t 
I , 

Herfsdag 

Heer : dit is tyd. Die somer was goed. 

Vou u skadus oor die sondeurdrenkte dae 

en stuur u win de oor die velde. 

Laat ryp die laaste vrugte; 

gun hul nog ~ee suider e dae, 

dring hul tot voleindiging en dryf 

die laaste soetheid in die ryk-swaar wyn. 

KRUIK 
VERLEI· 

UDEN 
A LHOEWEL die tweede kwartaal 

bekend is vir die tocnernende aka 
demiese druk wat op die studente 
uitgeoefen word, is di took die kwar 
taal waartydcn daar op .verrnaaklik 
h id gebied allerlei aanliklikhede in hut 
w g gegool word. 

Vir die stud inte wat gelukkig ge 
noeg is om Kaap toe te kan gar n, het 
daar pa 'n baie goeie op ra-re ks 
geopen, La Bohem d ur Puccini (in 
ltalia ns) het Wocnsdagaand geopen, 
tcrwyl die op ning van La Traviata - 
die enig t aand waarvoor (bar. vir 
hierdie opera nog kaartjies (slogs 
R 7,50) be kikbaar is vanaand in die 
Nico Malan is, Die op ra van Verdi 
word ook in Italiaans ge ing, en soos in 
verlede jaar nbieding, tree Mimi 
Coertse as Violetta op. 

, l, ~ 

BE} 111! DU PLESSIS se sket vall W.E.G. Louw op die huiteblad van 

WlUm 
sie 't) i w r 

COSI FAN TUTIE 

"de. illu: i " sl ag as gcvolg 
lpline en subtiel kontraste 

tus n "Vergel gen" en "Vergeno g", 
asook tu: sen "a mloos" en " luk" en 
"verte" en "visioen ", In Byna bitter 
ironic IG in die verwondering n koon 
heid wat in die verte sigbaar is, maar in 
die aIleen wee. van die "skcmeraand" is 
die lew ('!) slegs die oorblyfsols by 'n 
"vulli hoop". 

Die ander gcdigl in die bhd b 
hoon ( oos reeds g SA) tot die verge ,t 
b Te ·'genietpocsic". 

T n slottc dan: 'n go d·versorgdc 
blad (tipografie ). Sover dit die inhoud 
aangaan: enkelc g slaagde gedigtc; heel 
wat mcer mooi vondse en vcr reel., 
maar hclaas ook b ie swak bydrae. 

Pen see 1 
di d clname. 
FREDDIE MARAIS 

Volgende Donderdagaand, 16 Mei, 
is die op ning and van Mozart se Cosi 
Fan Tutt . Dit is die enig to opera in 
die reek wat in Engels g sinu word. 
Virginia 00 thuizen en Aviva Pelham 
ing die hoofrolle hierin, terwyl Joan 
Carlyle van Covent Garden die rol van 
Mimi in La Boheme vertolk. Die aande 
waarop laasgenoemde operas nog aan 
gebicd word is: 

La Boheme: II, 17, 20, 22 en 29 
Mei om 8 nm., Saterdag 25 Mei om 2 
nm. n 1 Junie om 8 nm. 
Cosi Fan Tutte: 18, 21, 24, 27 en 30 
Mei om 7.30 nm. 

Angelo Gobbato is die regisseUI van 
bogenoemde tw opera., tcrwyl 
regorio Fiasconaro die regie van La 

Traviata w argene m het. David Tid· 
boald dirigecr die Kruik-orkes vir La 
Boh 'me en La 1 ravi ta en Chri. topher 
Fifield vir Cosi Fan Tutte. 



PE TS IT 
Pianiste was maar patetie 

OP 29 April het vyf-en-veertig lede van die Kaapstadse simfonie-orkes in 'n konsert in die Stadsaal 
opgetree. Die konsert het op 'n baie hoe noot afgesit, maar gaandeweg het door 'n verslapping ingetree. 

Die dirigent by hierdie geleentheid was Peter Perret en as soliste het opgetree Virginia Fortescue, die 
pianiste. 

Hierdie konsert het in mooi kontras waar hy nie meer kan onderskei tussen 
gestaan tot die vorige Barokprogram. fantasie en werklikheid nie. Hierdie 
Die drie werke het aldrie gedateer uit ontsnapping: uit die werklikheid, die 
die Romantiese tydperk. Die komponis diepe verlange en die vervulling van 
van hierdie tydvak het sy in pirasie drome word dan gemanifesteer in die 
geput uit 'n enkele woord of klank. komposisies. 
Hierdie uiterste verdieping in sy eie Die aand is ingelui met die 
sensitiwiteit bring hom dan tot 'n punt Ouverture Die Hebrides (Fingal se grot) 

van Mendel sohn, Hierdie wcrk het ont- 
staan na 'n besock van die komponis 
aan Fingal, grot op die Hebride 
eilandgroep. Die diep indruk wat die 
land, kap op hom gemaak het word hier 
geskilder. 'n Mens kan baie duidelik die 
rollende branders hoor in die grot, 
tesame met die roepe van die evoels, 

U1TMUNTEND 

orkes, Slegs Haydn hetvoor B e thov n 
sulke afwykende toonsoort gebruik. 
In hierdie deel kry ons 'n verwisseling 
van toonsoort wat 'n mens baie be Ii 
skok. Die eerste tema is di begin van 
'n vrye improvisasie. Die geheelindruk 
van hierdie beweging is dat dit 'n 
voortborduring is op een ing wing. Die 
pianiste het in hierdi d el b i beter 
spel gelewer. Haar gebroke harp 
akkoorde was goed, maar ck voel dat sy . . . . . . . ,r. ' 
moet probeer om by die kaden di PETER PERRET, die briliante dirigent van die Kaapstadse simjant 
mWdebtcm ~ ~~~~ sod" ~~o;r~k~e~~~==============~=~=~===~~ melodielyn ononderbroke kan vloei. 
Hierdie beweging gee 'n beeld v n die 
manier w arop Beethoven in sy mee 
geinspireerde oomblikke geirnprovi ' r 
het. 

In die uitvoering van hierdie w rk Die laaste b wing, Rondo, i 
het die orkes werklik uitmun tende sp I flink en opgcwond dcur die ork s 
gelewer. Vera! Perret verdien 'n pluim- ge pc 1. In hierdie dee~ vind on .R e.t 
pie vir ,die wyse waarop hy die orkes hoven op . y tJ:est . D~ humor IS Ole 
geinspireer het tot 'n vertolking wat opp~rvlakklg Ole .en di t~eede tema 
werklik aan die internasionale gegrens getuig v~ m.anlike entoe l~m . Be 
het, Die eerste tema i dan ook baie skou vanuit die oogpunt van n pianis, 
duidelik deur die altviole, tjello' en is. di~ Rondo int re~ ant.' want dit t~on 
fagotte ingeskerp. Hierdie tema is so die .1Ovl~ed wat d!e virtue klav er 
saamgestel dat die ritmiese opening, kornponis, .Cle~~ntl, op Beethoven ge 
telkens wanneer dit terugkeer, op 'n had he.t. Ole briliante k~dense wat elke 
ander manier ontwikkel word. Hierna keer ~le terugkeer ~an die tema vooraf 
volg die tweede tema in 0, wat voorge- gaan, IS tekenend hiervan. 
dra word deur die tjello's, klarinette en 

Virginia Fortescue fagotte. Die twee houtblasers het bier 
--- ......... ...,..... ......... .,....,.. ........ .,...,...,...,....,,........,~~_, goed gespeel en die strykers het die Oit is jammer dat die pianiste nie 

\!II'illll:11i. ~~~l;~~~t4r1~}£~ tl~Z~11~ #'f~!~ 1&;~~~ 
D IE Universiteitsteater bied vanaf die mens telkens die .lang roep van die het haar hand vir m . ar w g hurd- 

17de Mei "Die Wintersprokie" trompet tussen die brekende golwe loop. Na my mening is die er te d 1 
aan, Hierdie Shakespeare-stuk is vertaal- deur. , ook baie ernstiger en hart togteliker 
dem~~~.~~~~M~ ~~~~~~~~de~~d~~wm~~dev~~~~--------------------------- 
musiek is versorg deur Hubert du spel gelewer. Ook het die hou tbla rs wat sy opgedis het. In die geheel 
Plessis. Di rcgisseur vir hierdie op- goed gespeel, veral waar hulle telkens b ou wa haa spel maar r delik 
veering is Neels Hansen. Hy is natuur- die tema moes aankondig. patetles, 
1ik 'n ou bekende in teaterkringe in die op 16 van Brahm. Hi rdie w rk wa 
Noorde, waar hy tydens die onlangse "oenl'~~d' I; ar maar vervelig. Die spel van di orke 
operaseisoen die regie van Lucia de "j . PU' V j. wa bale korrek, maar di werk 1 on 
Lammermoor behartig het 1-------------- hom nie tot 'n opwind nde uitvoering 

Die Engelse geselskap van Kruik Die twecde werk was die Klavi r- nie. Dit is net jam er d t die Itviol 
bied op 31 Mei en 1 Junie die baie konsert no. 3 in C mineur van Beet- teen di einde nie m r in harmonic VIR die filmli fh b 
geslaagde stuk "The Game of Kings" hoven. Hierdie konsert is die e rste van g stem wa ni . g Id vir sowel d' tw lokal t rs ilmv nig n . Dit j 
aan. Dlt beloof om bale go d te wees, sy virtuo kon rte. Daar i m n wat All r v n di aand om P t r • • • d hi d' fil d' d' dn 
en geesdrift iges sal gou mo t speel vir i nn len n t J t rim v rtoon wor n I met reg beweer dat di komponi in Pe t t • Hy h t g toon dat hy I g 5 • 
kaartjies. hierdie konsert uiting wou gee aan sy om y plek op enig int rna' n I toet I wat tud nt nou d ur 

D IE Franse pianis, Phillippe bewondering vir Mozart, en in beson- podium met on r keiding in t neem. 
Entremont, is tans op besoek in der vir Ig. se klavierkonsert in C 

Kaapstad. Daar is egter slegte nuus vir mineur. Hy eksperimenteer dan ook ,---==------------1 
die Maties - hy sal nie op Stellenbosch met sekere kompositorie v rnuwin e 
'n uitvoering kom gee nie, Hy gee wat Mozart ingevo r het, So i die 
darem drie uitvoerings in Kaapstad en orkesinleiding dan by. baie lank en hot 
dit sal besUs die moeite loon om 'n dit 'n sterk simfoniese karak ter. Die 
plan te prak er om een van hulle by te soloklavier word nvanklik op die 

agtergrond ge kuif, maar maak later 'n 
vasberade toetrede. 

In die eerste bewcging Allegro con 
brio was die tjelJo's vir my to sterk, 
Hulle moet eintlik net steun v ric n en 
'n basis vorm, Die toonleerpassasies 
waarmee die solis in tree, was bale 

Vervolg van bl: 2 hobbelrig. Di meganiese spel van 
Geach; ie veelsydige Charles Seed (hy Virginia Fortescue het hierdi be- 
het om elke hoek en draai in 'n ander weging laat ~latval Di! i ,ook bale 
gedaante op dic v rhoog verskyn) en steu~end as die soli~te 10 .dlC tw de 
die ru, maar nie onverfynde Nick Fine tutti haar ~a Is n die klavier met haar 
(as 'n uitstekende 2de Baron, 2de sakdoek It en koo~maa~. Die ork s 
monnik en 2de dienskn g) het almal wa egter deurgaan impatiek, 
stewig en vol selfvertroue bygedra tot GOED 
die opvoering se uk. '. Geach het In die Lweede beweging Largo, is 
w li waar soms verval in narrcstreke, die st dige en gedrae atmo fe ,r b i 
maar 'n gf ot deel van sy gehoor h t g d we rg gee dour die piani t en dt 
dit van hom verwag. En wannc r hy dit 
gedoen het, het hulle dit voluit genict. 

Heeltemal in teenstelling hiermcc 
het Simon Upfill-Brown met groot 
vernuf in sy vertolking van die Franse 
koning Lodewyk daarin geslaag om aan 
die regte kant te bly van die. ms dun 
lyn wat bespotlikheid en ern skei, 

Daar was woorde wat gemom I, 
ingesluk en selfs vcrgeet is; 
daar wa onduidelike b ligting, ja lfs 
ontydige intredes, Daar was dus al die 
gebreke eie aan amateuropvoering . 

Ma r in die heel gesien v . dien 
USAT - met sy be tuur, akteur en 
personcel agter die kerm - be ndere 
lor vir di ondetstcuning wat huUe 
8Cg • het aan Dave Sch lkwyk 
ondememing g om 'n beg terde 
amateuropvoering na di kampu te 
bring. 
(Vertaal deur Kallie Pauw) 

JAMMER 

m ti 
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MEE ND BAT 
OOGTE DING 
AL 

Orators 

HEL HOOGTE 

Monica 
Minerva 
Irene 
IIuis t n Bosch. 
Heem tede 
Sonop 
Hui Neetling 
MANS 
II I hoogte 
I' ndrag 
Witg nhof 
Hombre 
Huis Marai 
Dagbr ek 
Simon berg 
Pi ke 
Huts Visser 
Helderberg 

140 
138 
136 
136 
130 
124 
115 

IN die finale rondte van vanjaar se Interkoshuis Debatskompetisie kom Huis de Villiers en Harmonie in 
die damesafdeling teen mekaar te taan. In die mansafdeling meet Eendrag en Helshoogte kragte. Die 

finalerondte sal vroeg in die derde kwartaal plaasvind. 
Harmonic en Huis Div het verlcde 

ja ook teen me aar gekompeteer om 
die b .ker, wat Harmonie toe vir die 
tw coo eer gewen h t. lndien Har 
moni vanjaar weer secvicr al hut di 
g ogte rofce kan behou. 

Op die e rste rondte vertonings 
gcga n, ni t Huis Div In gering 
voor. prong. Huis Div het 157 punte uit 
'n moontlike 200 behaal in vergelyking 
met Harmonie 156. 

1'1 b 0 vierd j ar SOD- 
tud nt en onder-pnmaria v n Har 
moni en Marili e Vermeulen al aile 
in die stryd werp om die beker weer 
eens te wen. m abC is vanjaar aJ vir 
die derde k er lid van die gcdugte 
Harmonie- pan. 

Iluis Div spanlcde i He. ic Schu- 
H yd nrych, Alb i i 

teenstanders war moeilik uitoorle 
word en in Harmoni sc tun tel 
El be Kok se besondcre go ie kon 
tak met haar gehoor. 

UlTMUNTEND 

Aang sien beide spanne oor uit 
muntende spr ekster beskik, sal kos 
huisbywoning en gehoordeelname 
waar: kynlik deursl ggcw nd we. 

Eendrag en Hel hoogt kom in di 
man . fd lin teen mekaar te taan 
wa r beide spanne 162 punt in die 
eer te rondte beh al hot. Ook hier 
word 'n baie gclykop finaal vcrwag. 

162 
162 
150 
146 
143 
141 !:~ ANTON VAN NIEKERK en J.P. Landman is beide in Eendrag 
139 woonagtig en het hul koshuis in die debatskompetisie verteenwoordig. 
] 36 Bulle sal nou in die finaal teen Helshoogte meeding. 

Helshoogte d In mer is Phillip 
Botha, lid van verlcde jaar wen span, 1------------------------------------------ 

--------------on Johan N ethling. Johan was die 
nner v n v. njaar Eerstejaar 

d b t kompeti i 'cndl'ag spanJ de 
is Anton van Ni kerk n J.P. Landman, 
beide voorrnalige w nners van die 
I r uejaarsdebatkompeti 'i . 
Di final punt stand voor die finale 

rondt van al die koshuise i a volg: 
DAMES 
Hui de Villiers 
Harmonic 
Majuba 
Lydia 
Nerina 

ST ~LLENBOSCII het verlede week besoek van 'n tuislandleier van Pondoland ontvang. Hy is Hoofman 
157 Douglas Ndamase, 'n verkose lid van die Transkeise Wetgewende Vergadering. Hoofman Ndamase was 
:;~ 'n afgevaardigde na die onlangse verkiesing van die aartsbiskop van die Church of the Province of South 
147 Africa in Kaapstad. By het van die geleentheid gebruik gemaak om met Piet Vorster, die voorsitter van die 
142 Ontwikkelingshulpkomitee, te kom gesels. 

Sy b sock wa van tweerlei aard. 

TER VIR STUDENTE Daar word gesook na studente om 
behulpsaam te wees met die beplanning 'rYD NS di 1 SR deri h di li d en opmetingswerk vir 'n kerksaal-ge- 

1 ie aaste -verga e~mg et Ie p 19t~ va~ r: ~an mecnskapsentrum. Piet Vorster het aan 
Heerden, nuut aangestelde mediese dokter deur die Universiteits- Die Maties gese dat daar aan lnge 

raad, tcr sprake gekom. Die SR-Iede het nie duidelikheid daaroor nieurstudente voorkeur verleen sal 
gehad ni en Die Matte het hierop navorsing gedoen. word m.b.t. hierdie spesifieke projek. 

OWK GAAN HULP VERLEEN 

uislandleier be oek Mati s 

o P die SR-vergadering, gehou op 
29 April, het Johan G lder 

blom die volgende rno i ter tafel 
gele: "Dat ondersoek ingestel 
word na die moontllkheid om 
twee entstukke vir studente be- 
kikbaar te stel in die biblioteek 
deur die lid vir S udentebelange." 

Twecdens word medie studente 
benodig om gedurende hut v kansie 
m diese dienste aan die inwoners van 
Ngqeleni te lewer, Hierdic nedersetting 
is die tui dorp van hoofman Ndamasc 
en is sowat dertig my 1 van Umtata, die 
hoof tad van die Tran kei, en bcskik 
oor 'n vollcdig toegeru ste hospitaal, 
Die dorp kik ook oor die dienste 
van twee g n eshere, maar ween die 
groot werksg bied bcstaan ar ge 
leentheid vir jong dokter om vir 'n jaar 
of wat daar te gaan praktisecr. Pict het 
ge ~ dat die onkoste van hierdie . tu 
dente gedek en dat verblyf grati voor 
sien at word. 

KORT V AKANSlh 
Die werk durende die kort 

vakansie van 27 ptember tot 7 
Oktober han I word. Piet let ge A 

dat dit '''0 ptuimpie i dat ho man 
Ndama c di Univer itcit v n e llen 
bosch uit e k het om met so 'n 
v te kom ". "Dit i ook in 0 r 
eenstemming met die bel id v n die 
Ontwikkcling. komitee dat bulp verle n 
sal w d legs daarvoor gena word. 
Briewe i reeds uitge tuur aan v rs teie 
in ransi waarin gemeld word dat die 
komitee bereid is om hulp te verleen " 
Het Piet ese. 

Ari tea benader Vergadering 
op Unieke Manier 

A I I :.A, die private tudente-organisa ie vir dames, het hulle eerste huisvergadering verlede Maandag 
gehou. In vergelyking met vorige vergaderings was hierdie byeenkoms baie meer suksesvol, aangesien ~-- ........ ~--~---_....._,..f vee tig ledc die vergad ring bygewoon het. 

Gudren Bohren prim aria van 
Aristea, het entoesiasti s met Die Matie 
oor die oshui. werksaamhede go- 
I. Sy het v del dat Ariste . 'n 

e sp riment in di lewe g roep i. en 
dat di ledet I v njaa die 500 m r 
vcrbyg tee het m t lede wat 0 V r 
Kaap tad en Wellington bly. Gudren 
W3 van mcning dat hierdie org ni 
deur open vir p rsone om me ear te 
ontm t n dwar d ur die ja r so iale 
funk 'ell by te woon, 

inge kryf en daar is 1 verskei v rras 
nde oorwinnings bchaal. Bulle i baie 

trot op AU Wes 1, die atleti kster 
wat 'n lid van Ari tea is. Alta is 
bekroon met di be t tJ tiekpre t sic 
g durcnde di afgelop isoen. Sy i 
ook deur die Studenteraad vir 'n 
kl ure-toe enning aanbev e1. 

Die koshui n am is afkom tig van 
die blou Ari tea-blomme ji wat ook in 
die omtrek van tell nbo h groei. 
Stellenbosch gro i. Hierdie blom dien 
dan ook a. 'n emble m op hull port- 

PROBLEEM kl re, sow 1 as die voorbladontwerp 
Di komitee grootste probleem v n hulle nuusbl djie waarvan Gudren 

was om dam s sover tc kry om huisver- di red ktri is. 
gad 'rings by te woon, Die probleem i Die Universiteitsr ad 1 aan die 
die hoof gebi d deur 'n spreker t ooi einde van die jaar besluit of Aristea kan 
wat 'n kort toespraak lewer 00 onder- ,....v ..... o_o_rt_bc_st_aan_. _ 
werpe van alg mene lang. VerI de 
w ,k i. di lode dour mev. M. van Wyk 
oor die korrekte metode van di "t 
t gespr ek. h n van di studente het 
di 1 sing as "baie interessant" beskryf. 
Treffend vir haar was m v. Van Wyk se 
vcrduidcliking van hoc om die regte 

WYK afgeneem etes voor te berei. 
tydens die lewering vall hoar lesing AKTI ~F 
oor diete. Sy is die eggenote van . h . 1 d . A' 

,I' A d. rv . Volgen versk ie UlS eel n tea 
pro}. n r~as van f 'yk van die va j ar bei . akti f op die sporty ld. 
Regsfakultelt. Spanne is in tennis, ho kie en atleti k 

BED TYG 
EMILE HEUNIS, vanjaar 

Debutant van die Jaar, het 'n 
verder R 200 tot h kr diet 
g voeg. OJ geld waarvoor daar 
r ds in D mber briewe uitg 
stuur is, het sy veri de w k ont 
vang, Dit bring haar totaal nou op 
R3 206,25 t st n. 
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Dit blyk uit 'n berig in The Argu 
dat die' studen te aan di univer itci 
van Cambridge 'n meer gematigde hou 
ding ten opsigtc van Suid-Afrika, 
Rhode ic en hulle problemc begin in 
neern. Daar is onJangs 'n studen tcraads 
v rkie ing gehou en mnr. Ken Costa, 
voormalige voorsittcr van die Universi 
teit van die Witwater rand se studcnte 
raad, is aangcs tel as tcsouri r. Volgcns 
die be rig was Suid-Afrika en apartheid 
belangrike strydvrae in die verkiesing. 
Meer as sestig perscn t van die studen te 
het teen die link gc inde op die kam 
pu se bcleid van konfrontasie gestern. 
Die nuutverkose SR het dit egter dui 
delik gestcl dat hulle nic die huidige 
Suid-Afrikaanse regering of apartheid 
uitdruklik steun nie. " 

PORNOFONIE 

W.CA. a w h 
rd 

N 

r 

Op 'n onlangse simposium oor "psi- • 
gedeliese musiek" van die Nederduitse HIER stel studente van die World Campus Afloat die produkte van 
Hervorrnde Kcrk van Afrika het die Helshoogte se kombuispersoneel se kundigheid op die proef. Studente 
rektor van die Vrystaatse Universiteit van die dry wende kampus het Helshoogte Vrydag met middagete 
daarop gewys dat bcpadlde vorrne van besoek en ook die Stellenbosse kampus besigtig. 
~~ndaqse rnud~~ b~lib~~~==========~=~==============~ 
working op die jeug her. By het dit as 
"Pornofonie" be titel en om skryf as 
"klanke met 'n sinnebedwelmende uit 
werking". By het dlt veral teen die 
verwysings na "sieklike erotiek, geslag 
telike verkeer en die vertroulike kliek 
bcnaminge vir dwehnmiddels". Die 
beklerntoning van die rcwolusicgedagtc 
is ook vir hom onrusbarend. Die Rek 
tor het afgesluit deur 'n beroep op 
ouers te do n om te sorg dat hulle 
kinders van jongs af goeie musiek 
gewoond word. 

STUDENTEKORTING 

STUDENTETALLE 
DAAL 

ON USBA EN 
B RITSE universiteite, en vera} die Natuurwetenskaplike fakulteit , 

loop, volgens 'n verslag van Brittanje se Sentrale Raad vir 
Universiteitstoelating, leeg. 'n Oorsig oor die verslag is in To TI,e Point 
van 19 April gepubliseer. 

Studente aan die Universiteit van Verlcde jaar was daar nog plek vir 
Natal (Pieterm ritzburg) kan die m s- ses duis nd . tudente aan verskillende 
te verbruiksgoedere teen 'n aan ienlike univcr iteite in Brittanje, teenoor die 
orting bekom. In 'n onlangse NUX i. vorige [aar se twee dui nd sewehon 

'n Iys van agt klerewinkels, een skoen- d rd ong vulde pI kk . Natuurwe ten 
winkel, n musiek ntrum en 'n aantal skaplike vakke had dric duisend twe - 
motorhaw n w t 'n " tudentekorting" honderd lee sitplekkc, t rwyl daar die 
toestaan, gepubliseer. Klere is onderhe- vorige jaar net plek was vir nog neg - 
wig aan 'n vyfti n per nt-korting en honderd studcnte. 
die af lag op motoronderdele is vyf en 
twintig persent. Die korting word slegs 
an studente toegestaan en studente 
kaarte moet getoon W d. 'n Soortge 
Iyke kema het in die vyftigerjare 
be taan maar het doodgeloop to almal 
hulle as studente begin voordoen het. 

In die verslag kryf die raad hierdie 
toestand gedeel tclik aan demografi 
rede. toe. Die groot daling in geboorte 
syfers agnen jaar gelede is kynbaar 
hiervoor verantwoordelik. Na'n tudie Die Univer it ite van We. -Kaap en 
van die geboortesyfers het aan die lig Fort Hare h t nog plek vir 'n kI in 
gekom dat die agtienjarige oudcrdoms- aantal studente, t rwyl die Universi- 

BANTOES OP RAOE groep nou weer aansienlik behoort te t it van di Noord en Zoeloeland 
Bantoe-akademici sal vanjaar vir die groei, Ongeveer ses duisend aan oekers reed tot hut volle kapasiteite gevul i.. 

een~bm~ti~h~~~R~evMi ook.~~~~a~~w~~~~ ~ ~ -------~ 
Suid-Afrika drie nie-blanke universi- gebre.k aan ~Ie nodige kwalifika I So 8 I- V · · 
telte, volgens 'n berig in die South Ole ~a81 weg v~ ~ie Natuu~wete?· OZZO II ",fltl e 
African Digest van 25 Januarie t 974. kappe IS r eds vir n paar jaar n 
Volgens 'n verklaring van die D parte- algemene verskynsel, maar was nog RO ESSOR G B li k , . d id lik I de . . ot'.zO 1 re tor mont van Bantoc-onderwys sal hulle of n~)(t so Ul e 1 as ,ver ~ . jaar me. ..' . ..'. . 
blankc ledc vervang, Of addisionecl ~e raad het egter unaversltelt~ bemoe- . van die Umverslt~lt vu~ die 
dicn in die reeds be taande Rade, Die dig deur te verklaar dat die een te WItwatersrand, het luidens n be 
betrokke lede is aange tel deur d!' t~ken.s van 'n .groter belangstclling in rig in die Sunday Times van 28 
Staatspresident. Hierdie stap word a n hierdie vakg 'bled reeds by aans~ker, April gese dat universiteite dit at 
logie uitvloei: 1 van die regering se te bespeur i . Dit verander nog Ole aan . . .' . . 
belcid b skou. Alte aam dertien Ban- die fcit dat daar 'n definitiewe swaai hoe moeiliker vind om uit t brei 
toes sal op die Rade itting he. ten gunste van 'n vakkeuse in die as gevolg van di 0 p rt 11) nt van 

Lettere en Wysbcg erte i ni . Opvoeding se huiw righ id om 
akademiese on twikk ling te steun 
voordat die van Wyk de Vries- 
Kommissie se uitslag b kend g - 
maak word. 

Die Universiteit van Cam bridg is 
vasbcslote om in Rhodesie te kom Volgens st tisti k wat in j arboeke 
rugby pc I, ten spy te van protesnotas nagevors is, is daar 'n soorgelyke b w - 
van die Britse regering, die Stud mt - ging op t .llenbos h te be. peur. Van 
uni , asoe S , nior akademici, Die 1968 tot 1972 het die getal inge kr w 
Argus brig dat die Rugbyklub v n die studente in die N tuurw ten' appe van 
univ rsitcit die voorgcnorne tocr as 'n 939 n 794 afgeneem, t rwyl di stu 
individuele be luit beskou en d t hy dit dentctal in die L Hero en Wysbcg crt 
duidelik aan sy J de a sodanig gestel toegenecm h t van 2 281 tot 2 407. By 
het. Nog nie een van di cn-dertig die t r perse g c n van Die Matie wa 
p 'JeTs wat ge ies is om di toer m te dic jon ste . yfers nog nie b kend nic, 
maak, het hull om pnlitieke r d aan Ill. ar hier volg 'n voll di 'C tal 1 tot 
di 'pan onttr k ni n die reeling 1972: . 
g an voort. Dit wit voorkorn a of di 
klub hom ni a n di di assosia ivan 
die Studente-ui ie 0 die re ering tcur 
ni en gretig is om na Rhodesie te tocr, 
korn wat wit 

KOMWATWIL 

WITS DEURSOEK 

Luidens 'n berig in Dissent. Nus a 
mond tuk, h -t die polisie Wit se 

student raad kantor d sur oek n agt- 
n-veertig dokumcnte 111 I hull aum 
gen 'em. S we-en-d rtig dokument 
was kopi " van di Stud mteruad se 
versk g van Nu. as se jaarvergadering in 
1973. Die v r 1 evan di SR-voorsit 
ter v n d' Univ r iteit v n Kaapst d, 
Natal, Pieterrnaritzburg, Witwatersrand 
en Johannesburg se Opl idings otlego 
is ook v rwyder. 

GEBOORTESYFERS 

NOOROE VOL 

STELLENBOSCH 

Ja r 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

Nat. Wet. 
939 
916 
885 
884 
794 

Lett. n Wy.b. 
2,281 
2,397 
2,263 
2,303 
2,407 

LL 

Volgcns To The Point sit sommige 
Suid-Afrikaan. universitcit, 00, hut 
Brit ewekni e, ook met getallepr 
bleme: Di Rand Afrikaan Unlver- 

N D 
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o AL UII 
• LLENBOSCII roem op sy openhartigheid. OJ afgeJope 

aanta] jare het prekers verteenwoordigend van die hele 
Suid-Afrikaanse ideologlese spektrum voor studentegehore van 
hul verstommendste ontboesernings gemaak. Sornmige toe 
prake, 00 die van prof. Loubser, het landswye opslae verwek. 
Maar as kouspel en politieke kabaretvertoning is die onlangse 
d magogie van mnr. Donald Woods, redaktcur van die Daily 
Dispatch, weergaloos. 

Die styl van hi rdie wy e man uit die oste wat, by wyse van 
preke, y breinkinder hi r in ons midde kom baar het, wa 
terk getint m t 'n fyn sin vir die melodramatiese. As 'n 
eksponent van die impromptu komcdie het mnr, Woods 
g figurecr: What's Up, Donald Doc'! wou 'n m ns later vra. 
Maar daar wa 'n Duiwel in die Bosch los. Met a ntygings en 
be) digings wat kw lik oos Sound of Mu ic in Lord Oom Piet se 
ore kon klink, het die akteur sy rol met Ius 
g p el. 

Oor mnr. Woods se rnerkwaardige tyl kan on lank skryf 
die swi rige waai van die hand in finale opruiming van twyfel; 
die standpuntvirtuoo : 'n man wat gedurende di Algemene 
Verkiesing vanaf 'n openb: re verhoog namens 'n politieke party 
gepraat het, maar tydens sy Stellenbosch-vertoning ander 
koer nte we ns hulle partygebondenheid aanval. Soos 'n Hagar 
die Verskriklike het die redakteur die vyand in 'n kimgeveg 
aangedurf sy vyand was nog saam met hom op die podium, 
nog in die arena. Voor ongeveer sewentig toeskouers het mnr. 
Wood , wat nie [ui 'n moordkuil van sy hart maak nie, in die rol 
van die brullende sirku leeu sy kappe uitgedeel. 

Die simposiurn het verword in die absurd teater - mnr. 
Wood I wat op uitnodiging moes praat oor "Die Koerant in die 
Sutd-Afrlkaanse Samelewing", het 'n private twis met Die 
Burger met ywer en venyn ter plaatse voortge it. Die tudente 
redakteur I wat van oor die hele land gekom het om van die 
ko rantwese te kom leer, is verga op 'n teatrale uitstorting van 
p r onlike wrewel: dat Die Burger meer as 'n " tamkennisge 
wingbord dan 'n koerant" funksioneer, dat "J -bro r iet" 
uitgedaag word om uit sy "Ivoortoring in Keerornstraat' uit tc 
om en "in di openbaar voor die mense te kom veg", aangesien 

dit dan nie 0 maklik is vir 'n "aartsverkrampte om as 'n verligte 
te po er nie", of vir 'n "ultra-ras is om a 'n rnatige te poseer 
ni ". ~ns., ens. Mnr. Wood het die emo ie-p rd opgesaal n 
soo 'n Don Quixote van die koerantwese die "ivoortoring" 
be torm. 

Panem et Circen ,het Juvenalis destyd die luste van die 
m nigt opgesom. So reken die redakteur toe eker, terug na 
di kla ieke, Soos 'n Titu Andronicu vind hy nsluiting by 
di lokal lagpale a hy mnr. CilJie dreig met 'n belofte van 
"bleed- n-derms-politiek totdat hy iek en moeg daarvan is". 
Dit lyk ni of mnr. Woods k n rus voordat hy by die ingewande 
van '0 aak uitkom nie - daarom dat hy hi di i t rne twiste 
m t "Ja-bro r Piet" op SteUenbosch mo kom v rder voer. As 
'n mens t ve I bio d-en-derm praat, loop dit m klik uit op 'n 
verbale dia ree. Ons h t darem mnr, Woods se 'gut" waardeer. 

Die meriete van mnre. Woods en eillie twis gaan ons nie 
hier a n ni ; die manier waarop 'n kampusplatvorm misbruik is, 
wel. 'n Teatral a nv 1 teen 'n afw sige vyand by 'n simposiurn 
oorn a ademi e onderwerp, i aan St llenbo ch vreemd. 

Ag, nee - broer Donald. 

R 

: H rm n ing I Will m 

"DUCK, DONALD, DUCK" 

V oorsitster Oor 
Kam.pus Op See 

Van watter taat in Amerika is u Hoe lank bly hierdie groep studente de per capita inkomste vir blankes 
afkom tig? nou op die skip? tussen 5 000 tot 6000 dollars per 

Los Angele , California. Gewoonlik vier maande lank. Ons jaar is en die van die Negers onge- 
Hoeveel m n is op hierdie skip? het op die vietde Februarie begin en veer 'n 1 000 tot 2 000 dollars laer. 

Daar is ongeveer 550 studente en I keer op 20 Mei terug in Florida. Wat dink u van Suid-Afrika noudat u 'n 
da r is 'n verder - ek sou se - 60 Wat is die koste daaraan verbonde om dag met sy mense in aanraking gekom 
fakulteitsdo nte en (laggend) die as student hierdie reis mee te maak? het? 
re is 200 Chine bemanningsl de. Dit wissel van 3 000 tot 4 000 Ek het 'n opinie van Suid-Afrika 

K n u my 'n bree verduideliki g gee gevorrn, maar ek hou aan om van 
van hoe die kliiSl ing d el word, Hierdie onderhoud is deur die nuus- mening t verander en probeer aan- 
watter Ie fwy gevolg word en som- redakteur, GAWlE NIENABER, houdend soveel as moontlik van 
m r di all da sse roetin op die kip? met die voorsitster van die Stu- elke land t leer. Voordat ek hier- 

Univer e Campus i 'n skip van de d U . C heen gekorn het, het ek gedink os n ter van ntverse ampu s, 
18 000 ton wat t n volle g st bili- DENISE BEAN, gevoer, Sy i'n baie ander men in die wereld: 'n 
er i en met lugreeling toegeru i N de film di . baie konserwatiewe gernecnskap, 

O . egerstu nt wat I vervaar gmg 
Die kip i die eiendom van rient en tclevisieproduk ie bestudeer, Die maar 'n land wat ek nie sou omgee 
Overseas Line en word ook deur om in te bly nie. Ek het die onderhoud is in Engels op band 
hull beman n in stand gehou. Die gen m cn met die terugspeel in afgelope dag met 'n swartman gesels 
skip i 564 vo t lank en be taan Mrikaan v rtaal. wat ons gehelp het om die pro- 
on r andere uit d rtien kla bleme van 'n ander kant te sien. k 
kam r, laboratoriums, 'n biblio- dink jull het julie probleme net 
teek, audio-vi uel toerustin en'n dollars, afhangende van die soort soo on! ons 'n h t. Ek din1c' die 
tater wat itplek aan 200 men kajuit wat jy kies en of die kajuit 'n houding van die stud nte OJ die 
bi d. Ander fa. iliteite sluit 'n kafe- buitevenster het. Alhoewel dit baie kip i buitengewoon positief - ons 
teria, etkamer, groot ont pannings- duur kllnk, is dit taamtik goedkoop het gekom om te leer. 
Iokaal, kantore, 'n boekwinkel, a jy in aanmerxing ne m dat ons daa, enige probleme tu n u as 
sno pwlnkel, swembad, donker- baie plekke besoek en terselfdertyd tudente en di Universiteitspersoneel? 
kamer, haarkappen alon en 'n ook onderrig ontvang. Nee. nie eintlik nie, on het net 
oonheid Ion in. Studen te k n Denise, nou wi! ek gra g 'n paar per- tipie Universiteit probleme hier 

besluit watt r grootte kajuit hulle soonlike vra vr oor jou si ning en op die kip. 
verkies en am m t hoeveel under houding ten opsigte van Anterika se En in Amerika? 
hulle wil bly. Ike kaiuit het 'n politiek en probleme. Is dit good so? Natuurlik, as jy vir my een universi- 
votvloertapyt en y eie badkamer. Emm, ek mo t ecrs daaroor dink. teit in die wereld kan noem wat nie 
inne n bedd .goed word voor ien Wat dink u van ons beleid ten op 'gte probl me met die ouer g slag het 

en die kip h took sy eie droog- van kommuni me? Geen organis ie nie, 1 ek [ou 1 000 dollars gee! 
koonmakery. 'n Sielkundige i te met 'n enigsin kommuni tie strek- Wat dink u van" tre kers"? 
aUe tye be ki cbaar vir di gene wat king word in die Republiek toegelaat (Lagg nd) Wat 'n naak vraag. Ek 
probleme van stelike ard op- nie. at ni .. treak" nie, dit kan ek jou 
do n. Die Prot stant • Katolieke F.k dink u beleid ten opsigte van vcr ker. Ek dink heelwat men is 
en Jood lowe word hier b kommunisme i. baie dieselfde a baie ontsteld daaroor, maar ek dink 
o fen. Medi personecl j 24 uur julle b leid tecnoor baie dinge, Baie ons behoort daaroor te lag. Ons het 
a n di n Dit luit'n dokter en vier ko~ erwatief, ~aie. b houdcn.d n almal die elfde goe d, maar 
verpl cgst rs in. bale strong. A, IY die SA-regcrmg sornmiges dink hulle het wat ons 

Is dit m ontlik om jou rei en onder- geloof en oogmerke in aanm rking ni het nie! 
riggeld te lg deur op di kip te neem, i dit te verstane dat di -------------- 
werk? Komrnunistie: Party heclternal ver- 

Op di oomblik i dit nie moontli bied is. Maar u weet die geloo van 
ni , omdat di hine al hierdie kornmuni me in 'n so ialistie rege- 
t ke v rrig, ring is die absolute teenoorge telde 

W t r oort ur u wo d hier an- v n jull beleid en dit i dus t 
bi d? vcr tane dat kommuni me verbied 
Wei, ba " word hi r kurt u an- i . 

bied w t die r van di wcreld Sou u ~ die Amerikan rs i tcvrede 
literer kun no m, m r ons no m met bulle rcgering'! 
dit lit fe w n kappa Dit strek Dis die probleem - ek kan nie 
van kt ruin Engel tot kiede- namens die gemlddelde Amerikan r 
nis en biologie, In 'n reel word pr at nie. WeI, ek kan die vraag 
kursusse aang bied wat be trekking omdraai en vra of u tevrede is met u 
het op die lande wat OilS gaan rcgering. Ek dink studcnte i. baie 
bcso k. meer rusteloos as ouer men wat 

flet u 'n tudent r~d wat dj'e studente die siening van 'n regering betref. 1-------------- 
se belang en behoefte. op di skip En u moct ook begryp dat hierdic 

llartig? 'n batc moeitik tydperk in Amc- 
la, maar dit is 'n ingewikkeld riku i - d ar is '11 politick oorlog 
pro s. Laat ck verdutd lik. Daar i aan die gang en b i is ontcvrcd . 
vier dekk op die 'kip. Hke d k oor di Watergate- kandaal wat 
word in tw v rd I. Elkc d eJ onder die anndag van di hclc 
word d n na 'n verno rn. Die wer Jd gebring is. Hi rdie houding 
n~itll j tipies Amerik. n, • al by vcr.killende mense ook ver- 
Ody y en The I'e tacy (1 ",.Id). kit, afhangendc of jy swart of wit 
Vir elkc word 'n vcrt nwoor- i 
digcr v ki tot d' tudcntcralld lIoe vergelyk di Negers se per capita 
w t d.ll uit agt lcdc be tan. Bier- inkomste m t die van die blanke ? 
nit word die voor itt gekie, W' t Dit is 'n fcit da1 die swart p r capH 
tan ck If i , en ek wer in am~ inkomst laer is as die van die 
werking met die fakull it rae d. bJankes. Ek sou sC dat die gemiddel· 

ver preiders, 

'n Sagt antwoord keer die grim 
migheid aft maar 'n kr nkende 
woord laat die toom opkom. 

Di tong van di wy getuig 
van grondig k nni, maar di 
moud van di dwa I at sotheid 
uitborr I. 

Spreuk 15:1·2 
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'N BESONDER skerp en aggrcs iewe aanval op Di Burger i v rlede 
Vrydagaand op Stellenbosch glower deur mnr. Donald Wood, 

redakteur van die Oos-Londens blad die Daily Dispatch. Di 
redakteur van Die Burger, mnr. Piet illie, is ond r me r 'n 
"ultra rassis" en "ja-broer Piet" bestcmp I en uitged ag tot 'u 
tweegevcg op 'n opcnbare vcrhoog. 

Drukke week van talry_ke 
publikasies so pas, verby 

AS voorspel tot die redakteurskonferensie (sien bl. 1) is verlcde week 'n drieledige kursus in joernalistiek 
op die kampus aangcbied. Die kursus is gereel deur Rassie Malherbe in opdrag van die 

Publikasiekomitee van die SR. 
Op Woensdagaand bet die aard en 

probleme van plaaslikc blaaie aandag 
geniet, Donderdag is ler ings gegee oor 
fotografie en berigslayf, en die verhou 
ding tu en koerant en gemeenskap het 
op Vrydag aandag geniet (sien oor 
laasgenoemde die herig hicrnaas). 

Drie redakteurs of gcwe redak- 
teurs van die belangrikste kampuspubli- 
kasies het die probl me en t gnieke eie 
aan bulle blaaie Wocnsdagaand be- , 
spreek, Wikus Rickert het Akkeriol 
onder oe geneem, Johann Louw Die 
Stellenbosse Student en Altus Joubert 
Die Matie. 

AKKERJOL 

Wikus het daarop gewys dat dit di 
rol van Akkerjol is om enersyds te 
vermaak, en andersyds mee geld te 
maak. Dit mag dus vir 'n redakteur 
nodig wees om die kwaliteit van die 
pap~r ~verl~gen heclwatadvruro~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
sics op te neern ten eind sy win zrens 
op te stoot. Hy meen dar die redakteur 
van die blad veel vroeer aangestel moet 
word om te voorkom dat die uitle van 
die publikasie 'n te ernstigc inbreuk op 
sy eksamenvoorb r idings maak. 

DIESS 

baJans tussen berigte, toto': en adver- bcderf deur onoord eelkundige mitt • 
ten ier 'n vereiste i~ Soos Wikus h~t WENKE 
Johann gevo I dat die rcdakteur ~roe~r Mnr. Rothma het sekcre pra tie 
aangc'YYs ~oet word. Bchalwe ~e felt w nke ten opsigtc van h 'rigskryf en 
dat dlt die ~eda~t ur ~crsoonbk . al tipografie gcgee. 
bcvoord el, bled n tydige aan tclh e'r.:============:::;1 
meer tyd vir die werwing van adverten- 
sics. Spreker het egter ook gewaarsku 
dat advertcnsics tipognuie en ander 
sins 'n nadeli uitwerking op 0 'n 
publika. ie het, 

Altus Joub rt het gekons ntrecr op 
die werkswyse wat gevolg word om 'n 
uitgawe v n Die Matte die lig te laat 
sien. 

Anders a Akkerlol het Die Stellen 
bosse udent nie 'n wins akto nie. 
Die funk . e daarvan i vol en. Jobann 
louw "om 'n beuoubare beeld te ge 
van die aktiwiteitc van die Stellenbosse 
studcnte op aUe terreine van universi 
tere, intcruniv rsiterc en na ional b 
lang". Die voorkoms van die blad v rg 
be ndere ndag, aang si n 'n fyn 

WAGTER 

SNUFFELAAR 

L 

. MN . BREY ENBACH 

Mnr. Breytenbach het hom terk 
uitge preek teen die praktyk van, .k re 
snuffelaar wa t bulle ten docl I om 
embarra rende foto's v n bclangrik 
persone te h kom, lIy, elf h t byvoor 

cld by geleentheid 'n v rsoek van 'n 
bekend weekblad ontvan om 'n foto 
van die eerst minister te ne m waar hy 
die Nazi-. alnut gee. Mnr. B tcnbach 
her verder gepleit vir die a n, tellin s 
van fotoredakteurs or r d k les, He I· 
wat fot" word volgen hom t itaal 

, n 
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1 e oordeel aan die bedrywighede 
van koshuise lyk dit a, f 'n hele paar 
vanlaar in di "sosiale tweede kwar 
taal" glo. Willow se rennie het taUe 
oud-Wilgenhoffers twee maal laat dink 
om weer iet: to kom swot; Dagbreek 
poog om di "Guinn Book of 
Records" vol te kryf v n rekord wat 
hulle met hulle marathon opstel, ter 
wyl Simon b rg nie uit die hof kan bly 
nie - ers in 'n rnoordsaak met Dag 
breek poue en nou weer in 'n 
kei 'aak met Nerina. Daar was g10 
ower plop die spel, ~~~~~~~~~~~~~~~;;;;;~~~~~~~~~~~~ 

flllllll[:'~i'ljtlllll;lllifl· 

IE belangrikste doel wat 'n koshuis dien, is ongetwyfeld om studente van losies te voorsien. Baie 
inwoners vind hul kamermaats in 'n mindere of meerdere mate saai of die koshuislewe te eentoning en 

neern hul toevlug na 'n ander uitkoms: troetetdiere. 
N vor lng het a n die lig gebring dat terwyl wit muise help om die student pre ie c red wa ho korn die voor 

tro t ldiere in N rina een tuistc kon wat self kos maak die moeite te paar b eld van tudente-ini iatief doodge 
vind ni : di matrone is baie versigtig om hul skottelgoed twas. By di loop h t, kon ek ni pre ies agterkom 
vir die ic t swat voels aandra, met man was dit opvallend om oral die- nie, Di ooglopende oors ak was 
die gevolg dat hull surnier verbicd i ,1 de (of byna die lfde) troeteldier blykb ar 'n probleem w nne elke 

Huis Visser het 'n klompie jare an te tref: die skone Eva-geslag! tudent elke dag rekening moot hou: 
gelede '0 apie op 'n rugbytoer gevang finansies. Die invlo d wat hi rdie bind 
n geprobeer om dit met 'n netjiese op Stellenbo ch gehad het, kan nouliks 
hok en g noeg elruimte aan die Gedur nd ugu tu. 1969 het n ge oor 'kat word Dit is baic jammer dat 
"beskawing" gewoond te m . k. Die rste] ar bymekaar gekom en koppe ons Sewen ig nie meer te Ice. sal kry 
apt is na 'n pa r dae oorl de. Da r i begin krap oor di moontlikc stigting nie. 
'c n nadood ondersoek uitgevocr 
nie, mar r di inwoners was van m ning 
d. t hy ni g moeg voedingswaard uit 
die 0 huis 0 kon kry nie. 

H 1 rberg hou wilde "troeteldiere" 
an: barmhartig inwoncrs k09P we k 
li OOTS i tmieli 8 en ooi dit vir die 
duiwe wat op di berg Helderb rg 
woon. H lshoogte inwoners i. uit r 

perx in hu1 use van diertjies, Hon- 
de is nprakties omdat die uitleg v n 
die g bou hom nie daartoe leen nie - 
Wil~nh)f het h eltemal te min honde 
vir di sp tp1 Ie wat die mime "quod" 
bi d - en Helshoogte Be mann is maar 
aang we tot di tr teldi re wa t by 
dam hui (behaJwe Nerina) die 
m ste in lag vind, na mllk • budgie ", 

Die grootste ver k id enheid tref 
on by die Prlvaatstudente a n: honde 
i die populer te vanwee die sta tu 
w tint 'n groot hond gcpaard gaan, 

DIE dae vloci vol en waar, oos 
ou mos wat gis, verby, Saans is 

die bome al hoc vroeer met slaap 
moee voels bevolk. Die aandbries 
begin 'n tinteling te kry wat 
smorens selfs venynig is, maar tog, 
voorlopig nog, die wyk neem voor 
die milde herfsson. 

Ook die mense begin iet van 
die aarde se veranderende houding 
be peur. Hul drink saan: sjerrie 
teen die koue van die skerncruur 
en ncem stadige wandelings deur 
die steeds naakter lane. 

Soggens vroeg ruik die hele 
dorp na konka-rook, 'n teken van 

r 

SO I LE SEME'T ~R • WI 

van 'n onafhankli studentepubli 
kasie. Hierdie vergadcring was die 
tigtingsvergadering van Sewen ti . Di t 

'n blad wat die Bybel as bat is 
brui het, maar meningr van aile 

denkb r men gepl he t. Die blad 
nvanklike fon het van die 

stigtersl~d va n iew rk kom en 
die n na die andcr uitgawc het die lig INTE RVAR IT 
g si n, Bykan. 'n J 00 000 ek mplare J • 

van ~ntigs ivan 196? tot verlede OMITEE? 
r op d. kampu ver pr I. 
Di bl d is vanjaar begr we. Wat di 

J(uwe 9)ate , , , 

die nagwagte e verwcer teen die 
koue, Self die e khorings waag 
dit eers met die tien-uur loute uit 
hul sla pwarm holtes. 

Oor alles hang die ein"i- 
heid van menswe s dreigend en 
onverbiddelik. In vr es sock elk 
cen na iet wat durend is, iets 
wat die verbygaan kan stuit. Ma r 
tevergeef - die stroping van die 
swart takke en die verbruin van 
wingerdblare kan niernand keer, 
Dis sleg By wat die mens a dee) 
van hierdic weemoedwekkende 
verbygaan ge kep het, by wie daar 
vcrweer i te n verganklikhcid. 

HELIZE VAN VUUREN 

WEES gegroet, aile verliefdes, verloofdes en nuu kieriges. Tot m 
grootste verba ing moes ek vind dat ten pyte van die drukke 

akademi daar nie een geno g skanse is om Cupido se py.ltjies weg te 
ke r nie. 

A TLEMARINE 
Van yn v Idstraat 17 

T I foon: 
3750, '3069 of 3189 

Tot u diens vir al u r behoefte in 

die EIKESTAD. 
U waar u wit gaan en ons bring 

u da r 

OJ 
AA 

EK 
'iVL N 

LIZABETH 
QUANT 

· ENA 
ARD~N 
LENTIIERI 

RUBINST ~IN 
COTY MARY 

VITAMOL EN 
VE.-L MEER. 

teen 

Groetnis, 
S .. -LO.- ORR 
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Sto rmagtige . H U".--W_. ~e_r_,_...,.,.,.....l ".............._~ ....... e t __ U_.~_ i e 
Land Op Rotse 

EEN van die kampus se m es opspraakwekkende huwelike, die 
tussen Simonsberg en Nerina, het verlede Vrydagaand na 'n 

stormagtige twee jaar op die rotse geloop. pie "onversoenbare 
verskille" wat die twee partye as redes aangevoer het, het spoedig 
hoofsaaklik owerspel en impotensie geblyk te wees. Die hofsaak is 
voltrek in 'n stampvol hofsaal voor die kampus se hoof-appelregter. 
Albei partye (te wete Simon, seun van dr. en mev. Alex Berg en 
Nerina, dogter van mnr. Anderberg en sy afgestorwe gade) i aan die 
begin ingesweer met 'n eed om die "volle onwaarheid" te praat. 

Die ecrste getuie wat Simon se nie verstoot nie. Tog het dit hom met 
advokaat geroep het, was h'ul huis- afsku vervul om kinders wat lyk na 'n 
dokter. Sy getuicnis was iets in die bulhond en wat voedsel soos 'n hawer 
volgende trant: meul verorbcr, te herberg. Die gevolg 
"My ondervinding van die vroulike trekking was dat Nerina met die melk 
liggaam gaan sover terug as my tiende jong owerspel gepleeg het. 
[aar. Na 'n deeglike ondersoek van die 

Na Nerina se eis om ondcrhoud (nl. 
dat Simon ha r ten minste een k ~r p r 
jaar vir 'n "social" moet nooi) het die 
jurie agtcr geslote deure oor 'n uit 
spraak besin. Die voor itter se bevin 
ding was: "Ons kon tot geeu beslis ing 
kom n dat ons gestern hct en dit drie 
maal oorgetel het en toe tot 'n staking 

DR. BIG CHEAT van temme gekorn het ni ". 
Die getuie het voorts di moontlik- .ln sy uitspraak het die re ter ver- 

heid dat icmand met so 'n vrou ower- klaar dat hy staan voor die rnoeilikst 
pclig ou verkeer, tnamlik gering gc- beslissing in sy lang en veelbewoe 
skat. Sy getuienis i by meer as een r gsloopb an. 1'Q rina was duidelik 'n 
geteenthcid deur N rina se assi tent- jong dame met 10 se • des, terwyl 
prokureur bui tc ord gereel en kort Simon, soos baie van die gctuies, hom 
daarna deur Simon se advokaat weer te veel vergryp het aan U plrituous 
binne orde g reel, Laasgenocmde het liquor. ". Nerina se ei om vergoeding 
probee aantoon dat Nerina onvrugbaar kan beskou word a. op ion I. Hierna 
was, maar N rina se prokureur hct die wa Simon en Nerinn m tclik esk i, 
t endeel probeer bewy d ur dr. Big 
Cheat as die volg nde getuie in te rocp. 

Dr. Chea l het aangevoer dat Simon 
beslis ook impotent is vr nwee "lac 
sakrale be ring moontlik as gevolg 
van rugby n vererger deur herhaalde 
en oormatige gebruik van sterk drank". 

Die volgende getuie ter stawing van 
Simon se owerspel-klag teen Nerina 
was die wee sheer, Sir S.B.B.S. Hy h t 
ver tel van talle kinders met 'n skrik 
wekkend voorkoms wat oms by hom 
afgelaai is. As w sheer kon hy hulle 

A ANGESIEN Heenn t de onlang 
nog 'n "inwoner" bygekry het, en 

dooptyd allankal ver treke is, het hulle 
besluit om haar tog form el in te lyf. 
Die gebeurtenis het bekend gestaan a. : 
"Die Doopplegtigh id van Jeremima 
Aphrodite Koekz." 

Die storie agter hierdie "eerstejaar- 
tjie" i 'n lang ene ... Een Sondagaand Die eregaste, mevrou H mm n ( re- 
(21 April) h t 'n skrikwekkend • groot, presidente), Sy Edele, Mini ter Jan 
green padda by Heemstede se voorpor- Hofrnevr (Mini tot van Sports en ~nt 
taal ingespring g korn. Volg ns betrou- spanning), c? dr, Jean .Anthonl n 
bare intigting is dit 'n bale fYOSe- (Vroe~vrou) IS alm 1 hartlik deu prof. 
voelige en genial padda, want sy h t dr. Sha~n van der Mer~e v irwclkom. 
dadelik na die bakste seksie in Heem- Seksie 4 van H ernst de wou op 
st de gespring en ha r voor hul hoof- maak vir die mishandeling ~an Jere 
dame, Irene Swart, se deur gaan tuis- J~imatjie, en sy i. met'n ta!!ge p~o. s 
maak. dIe saal op 'n stootwaentJle bmne- 

Hcem. tede Be huis omitec, en Sek- ge toot. Haal pleegoucr , m vrou (7) 
sic 4 in die besonder, het bcsluit om Irene Swart en d. P.P. van Jaarsv 11 
haar formecl to doop en in te Iyf as en/of advokaat D. van Nick rk, a ook 
volwaardige Heemst der. (Jeremima die res v n S ksie 4, het h I be 
h t tog duidelik bewy gelewer van skermend omring. 
baar goeie ow k wat koshuise aan Minist r Hormey het Imal dicp 
betref) en aile reelings is tot in die onder die indruk ebrin v n hul 

GLEN D Y CA MP [ewer hoar ge 
tu ien is. 
pa: ient, Nerina, wa die teken va~ 
impotcnsie by haar vir my onmlsken 
baar duidelik. Tyden haar twccde be 
soek was. y hi kend ge ond, maar het 
tog tckens van '1\ ontwikkelendc hipo 
tisrne begin toon (dit i. die verskyning 
van 'n snor en 'n baard)". 

H 

Afuyking 
In Patroon 
Van Danse 
MET di twecde kwarta I by ans 

halfpad, taan Stellenbo ch midd 
in 'n vlaag van f kulteits-, ver niging . 
cn k hui:dan. e. Hoewel dit joarlik 
die geval is, Iyk dit tog a. of daar 
vanj r van die gewone patroon afge 
wyk word. 

KR Y BEWERASIE 

HUiS TEN nos II 
van die getuies by die opspraakwekkende skeiverhoor van So hct Hui n Bose h di g br iik- 

Simonsberg en Nerina. III die gewone volgorde verskyn die elektrisien. like saalopmaak-orgle vermy In t huogs 
onr pron lik g evuld balonn n 

die melkman, die dokter van Simon, dr. Big Cheat ell die huisbedien- ilwcr stroo c-muurv rsi rin s. 'n Ander 
~d_e_._~_o_l~,_e_n_s_d_k~h_~~w_a_s_'_ti_e_a_l_d_k~,_e_ru_i_~_u_~_b_e_~_o_'_,b_a_~~'_ri_~~~~~~~~r.~n~ un~naumhcid"n d~ 

dans was di gratis voorsi .ning v 11 
vlo ibar opknapp rs. 

DAME. 1(0 HUl 1: Glendy Camp was volgendc san die 
beurt. Met haar verskyning het die 
reger 'n "fit" gekry en moos by onver 
wyld deur medici te hulp gesnel word. 
Simon se advokaat het gelas dat die 
getuie onmiddellik die getuiebank 
moes verlaat, aangesien sy die regter 
ontstel, 

Die melkman wat die egpaar se huis 
elke more besoek het, het getuig dat 
Nerina op 'n goeie dag soos 'n Delila 
van ouds aan hom "verskyn" het, met 
die gevolg dat hy onverhoeds van a1 sy 
more le waardes beroof is. Ook die 
elektrisien het vertel van wat hy op 'n 
keer waargeneem het, toe Nerina hom 
gevra het om die ligte bo in die dak te 
gaan ontkoppel. 

Simon se derde klag wa. dat Nerina 
nie die huweliksvoorwaardes nagekorn 
1 et nie. Die vernaamste oortreding in 
hierdie verband was dat Nerina in die 
twee jaar van hut huweLik nooit vir 
Simon van koekie voorsien het oos sy 
aanvanklik bclowe het nic. Diverse 
verwcre is hi rteen opgehaaL 

INGENlhURSOANS 

•• 
REEL ONDER OEK 

Di 

N A aanleiding van die reels waaroor daar nog heelwa t an t vredenheid 
in dameskoshuise heers, het Die Ma tie onlangs vir on Kuschke 

genader. Leon het hom verlede jaar in sy verkiesingsmanife beywer 
vir die opheffing van "diskresionere reel" in dameskoshuise By het R ~G. 'AKULTEI'l 
verklaar dat daar reeds navorsing deur die SR oor die saak gedoen is Vir hulle duns It t d ~ Regs a ulteit 
maar dat die betrokke portefeulje tans deur 'n ander Slc-lid behartig uitgewyk nil die "Arthur's Scat Hot I" 
word. Die Studenteraad sou die Rektor gedurende di afgelope week in Se punt. Die voordeel van di' tip 
ontmoet en die saak sou by die geleentheid opgeh al word. Nogtans ?ans hot ~uid lik. g blyk uit diu kap. r 
kon Die Matte die volgende vasstel: Jollt: n diu. tvd In n I~ klub. ~ n~a 

het hull, dille dan fig gehou 10 dl 
mo t die k. merligt . om elfuur afge- PI za Espan te Hou tbaal. A. n die 
skakel word. suk. v n die geleen th cid g nord' 1 

• ga 11 me r n m r danse vanja r no ill 
die ri lings uitwyk. 

ONDERHOUD 

LAATVERLO 

EN hier is die twee getroudes 
waaroor die hele drama gaan: • 
NERINA en SIMON 

fyn t detail b plan. 
Die doopplegtigheid het op Woen - 

daga nd (l Mei) om 9-uur in Heem 
tede se ontspanningsaal, Ditsem, plaas 
gevind, 

EREGASTE 

~REROL 
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N IETEENSTAANDE die feit dat oorge.skop. Die elndtelling was dan 
Helderberg verlede jaar se top- 13-410 Helderberg se guns. 

span was, het hulle nou eers daar- TRLEURSTELLEND 
in geslaag om hul ecrste corwin 
rung van die seisoen te behaal. 
Hombre het 'n nederlaag van 13 
teen 4 teen Helderberg gely. 

DIE eerstespan van Pieke maak 
eerskomende Saterdag geskie 

denis wanneer hulle die eerste 
koshuisspan van Stellenbosch 
word wat in 'n voor - intervar 
sitywedstryd teen 'n Tukkie-kos 
huisspan kragte meet. 

Pieke speel Saterdagoggend om elf 
Benewens gsteman P.J. du PIe sis uur teen Boekenhout op die L.C. de 
goeie spel het Helderberg bale teleur- Villiers-stadion, die hoofkwartier van 

gestel, Verlede jaar het die pan die Tukkie-sport, Die wedstryd vorm die 
Sauerbeker gebuit en sowat helfte van hoogtepunt van Boekenhout se sport 
verlede jaar se spelers is ook nog oor. drag en Boekenhout is, na wat verneem 
Alhoewel laa genoemde gewen het, het word, een van die terkste spanne in 
Hombre tog 'n effense voordeel behou Tukkie-koshuisrugby. 

. .. in die skrums en lynstane. Hombre, Pieke is vanjaar baie goed op stryk 
Die p?l het redelik eentomg ver- wat die vorige week 'n swaar nederlaag en het verlede week Helderberg, die 

loop en IS ge.reeld onderbreek. dc~r' gely het teen Medies, het hier veel kampioene van verlede jaar, met 26-10 
. tr f koppe .. Dit het noo.dwe~dlg .dIe beter gevaar. Opknapping van hul ver- geklop. Onder leiding van Willem Grob 
vloei van die w~dstryd 10 die Wiele dediging het skynbaar tot 'n beter belaar, en met uitstekende spelers soos 
gery. Frans M~ral , heela~tcr van H 1- vertoning aanleiding gegee, Henry Harmse (10 skakel), Flippie Jor 
derb rg, h t dle eerste dn punte aan- 
teken met 'n strafskop. Na 'n 10 _------------ .... daan (senter), en Johan Coetzee 

'krum reg voor die pale het agsteman (vleuel) en hulle puik lostrio in die 
P.J. du PI sis met 'n kort topic oorge- D'TE kru leak I S' b persone van Lourens Botha, Sakkie 

'J. S ms evan tmons erg, Mostert en Bakkies Claasen, behoort 
duik om 'n verdere 4 punte aan te S h lk G' . t 1 c a lam, stuur sy ag enyn die span baie goed te vaar. teken. Die vervyfskop het nie geslaag 
ni en dit bring toe die rustyd telling met'n sierlike duik aan gee weeg. Die speler gaan die naweek in 
op 7-0 te staan. Simonsberg se agterlyn het by tye Boekenhout tuis en volgens die pri 

goed vertoon, maar is elke keer ~ariu van Pi~ke, Abrie de Sward~, sal 
de r I ibertas se goeie verdediging d.le res van die naweek genoeg ruimte 

U ." • • o· VIr sosiale verkeer Iaat. Saterdagaand 
gestutt. Heel links op die [oto word opgeheJder met 'n "social" met 
maak die agsteman van Libertas Erika, een van die Tukkies dames- 
gereed om te gaan verdedig. Liber- koshui . . 
tas het die wedstryd met 11-0 ge- Die .SR het op Sf ~te.vergadenng 

'n mo re aanvaar waann die span van 
Pieke terkte toegewens word. 

Stryd 
elderberg 

een 
Pleke speel 
teen 
Tukkies 

In t hom!1 bre Verloo Goeie 

STRAFSKOPPE 

Ul GEDUIK 

BRAIN HEINE, voorryman van Hombre, en Gert Koffie, 'n slot van 
Helderberg, rank hoog in 'n lynstaan gedurende hul wedstryd verlede 
Vrydagmiddag: Die speler met sy rug na die kamera is Koos Eksteen, 
'n voorryman van Helderberg, wat 8y spanmaat in die lynstaan EINDTELLING 
ondersteun: Helderberg se voorspelers het baie goed vertoon en die Koos Eksteen, voorry van Helder- 
grondslag vir hul oorwinning gele. Bulle het verdien om die wedstryd berg, h t 'n verdere vier punte aan 
met 13 punte teen 4 te wen. geteken en die nter, Boy Vi s r, het 

In die tweede helftc is Hombre se 
enigste punte deur heelagter "Vul 
le tj ie " Viljoen aangeteken. Laas 
genoemde het dit net gemaak in die 
hoek van die veld nadat hy met vlag en 
aJ byna uitgeduik is. wen. 

N A 'n mooi oorwinning oor . Oor die algem en het die w~d tryd Die uiteindelike oorwinning vir 
Simonsberg Vrydag, i die pri- nun hoogt punte op.gelewer. DI~ twec Libertas, met twee driee en 'n skep 

vaatmanne van Libertas nog steed spanne. was. moontl.ik ~ee~s d!e nat skop, plaas horn weI. nader aan die 
.. weer me bale entoe iasties me, Simon beker. Hy al egter die afgerondheid 

op hul cgctog van oorwmnmg . berg se kakelpaar kan moontlik hier (en entoeslasme) van sy vorlge verto 
Die oorwinning van 11-0 is 'n uitgesonder word. Liberta se lostrio nings vanjaar moet herwin as hy vee! 

Dirk van Dyk goeie maatstaf van die mooi rugby was aan die ander kant Simonsberg se wit uitrig. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~_~~~~~~~~~tLilierta hlcrd~~M~e L ~ootkop~~ ~~~~-~~~~~~~- 

Markotters 
Teen 

I Tarbe 

gebreek en vleuel Japie Coe zee het die 
bew ging netiies afgerond met 'n drie 
tangs di p . 

Aan di ant van Hel hoogt moet 
D on Swanepoel, Gerald Lubbe wat 
ICU w rk in die lynstane gedoen het 
n Niel Lamprechts uitgesonder word. 

Pieke se grootste uitblinker wa agste 
man Bakki Loub r wat di he Ie veld 
vol gedryf het. 

E G 

M di Klop I n u Vanaf die af kop was die twee RUSTYD 
spanne aibei redelik goed op dreef. Na . . . . 
tien minute staan tw voorrymanne Na rustyd en .k Ju!traad kl~m albei 
van di onderskei p nne egter b ie k .nte met ~entng In. Na n paar 
ont vr de ond r hul onder eie doel- minute h t die wed tryd egter weer- 
pale n 'n klein ond ron ie. e ns in 'n losspel verval. 

])IE besoe ende F an klub an, 
Tarbes, speel op 21 Mei op Stellen 

bosch n die herleefde Markotter- 
8p n, Tarbes het verlede jaar die be 

kende Matie in moddertoe tande 
met 18-3 uitgetrap. 

PR STIGESPAN 

Die Markott rspan word uit huidig 
en oud-Maties m t 1. Nadat die 
Markotter n meer 8 'n de ge 
lede uitscsterf het gevolg van 'n 
v rbod door die Suld-Afrika 
Rugbyr d op gekombin rde ann, 
het di' pr ltig span op aandrang van 

HEEL regs is Heine Stander, die haker van Libertas, wat met sy voet en dr. Danie Crav n weer hedeef. Prof. 
veral sy losspel 'n groot aandeel in Libertas se welverdiende Cra~en h t .in :n onderhoud met Die 

••. ., . Matt verdut h dat daar be! moont- oorwtnnmg oor Slmonsberg gehad het. Heme net tn die vaste skrums-i Uk v n "pi liken oud-Maties' 
vasskopballe geneem. Libertas net die wedstryd met 11-0 gewen. Op g bruik word in die e telling van 
die foto storm 'n paar van Simonsberg se voorspelers op Stander af. die 5p n. 
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DAGB F UD M 

SKEPSKOP 

en meer doelgerig begin speel, Alhce- se verdediging net nie hou nie. Na 'n Dagbreek se Iinkervlcuel 80. eh r. akg - 
weI beide skrumskakels ew veel van sker-bewcging tussen die senters volg'n vat. Hy nael terk n as hy nkel tree 
die bal gesien het, was Oude Molen se goeie aanvalsbeweging waarin beide van die doe llyn g kccr word, gooi hy 
drlckwarte effens planloo en sender voor- cn agtcrspcler hant l:r, cn die bal di bal sowat 15 tree v r in die handc 
deurdringingsvermoe. Daarteenoor was word uitgcgc na Tony van Zyl wa1 van Koo nyman (slot) Wit 11 by die 
Dagbreck agterlyn altyd vol planne. tu sen die laaste paar verdcdigcrs d ur P le oorgaan. Schreve kop oor n die 
Veral losskakel Tony van Zyl het sy ystap vir 'n nctjie dri onder die telling is 21-0. 
spcl goed afgewisscl en sy teen tanders pale. Schrcve 'kop oor om die telling In hi rdie stadium het Dagbreek 
gedurig aan die raai gehad. Vyf minute op 15-0 te staan tc bring. Dit wa ook lle fa ette van di sp I oorhcers. Vir 
voor rustyd skop hy met pcrfekte die rustydtelling. Dude Molen was daar wcl cnkcle indivi- 
bcrekening 'n delikate hoekskoppie vir I di t . t t d ducl' .. vleuel Piet Bosch om in die hoeke toe w n d!te ers ke paar mfm~ edna rMu r p gmgs, vcr ~ m dIC lynst n , st.ryd her ~n Oud ~ot n b hoort. ~n 

. • OU I voor om aso u e 0 en maar hull onderlinge . amespel n di doodsnikke V' n die wed stryd en In 
te v,al. Pie t Bergh (hecla~ter) stel die hulle reggeruk het. Die voorspeler het onder teuning wt t6 g br kkig om dit st rk sk m r is hul volgehoue pogings 
bal n halwe meter van die kantlyn en lekker ingeklim en 'n paar keer is te be t it . d lik bin ('1 t) I t 
skop dit suiwer deur die pale. T lling all di d 11 . D _ nu . ui 1~ e 1 .0 oon, yn SOl 9-0 aanv e op . re .00 .yn gcst.U1t.. g Uit 'n lynst an op Oude Molen e pragtig om die lyn tal n g bre ken 1;IUt 

. . .' breek was bate duidetik tydelik uit rat. kwartlyn berne ,t r Dagbreek hicrna loop nu sy slotrnaat Danl Mil' 11 wa I 
Onrniddellik na die afskop het Dag- .,.', "..': 

breck weer hcwig aangeval. Alhoewel OORHEERS die b~l e na.n klassick agt rlyn- n.1l t~ lopie van gocd ~erttg trl:'''' ,Ill( t n 
hulle spcl by ty te los was om werklik bew '~I~g guan PI t Bo~ch In ~IC ho k iertik boo. oor duik het vir n wei- 
docltreffend te wees, kon Oude Molen Oudc Molen se begce. tering was oor VIr n onv rvyfdc dr i . Tellin 2S-? v rdicnde dr ie, Arthur :l()h~ 011 (~\' r) 

egter van kort duur.'n Do Ilose skop W er het Oud Molen met v r kCI s op wu: oor om die 10d telling op 
word pragtig en op vol. poed deur gevaarlike aanvall gekom, m aile 31-6 to sta n te bung. 

keer het die nodig afronding ont 
br k, Effen t en die verloop van die 
pel in duardie stadium he t Dagbre ik 
kielik 'n vinnig voor p lcrstorrnloop 
veld-op gelocd wut uitgeloop het op 'n 
dri vir Pict B rgh, M t 'n gocie kop 
het die heelagtcr sy ei drie in '1\ doel 
omskep om die telling op to skull' m 
31-0. 

IN 'n besondcr aanskoulike wed- 
stryd het Dagbreek verlede Vrydag 

met 31-6 teen die span van Oude 
Molen geseevier, Dagbreek se spel was 
in aile opsigte beter en meer afgcrond 
as die van hut opponente, Met hierdie 
blink vertoning het Dagbreek ongetwy 
feld 'n ernstige waarskuwing tot die 
ander spanne in die Sauer-liga gerig. 

Die luast tien minute van die wed- 

Aanvanklik het die wedstryd rede 
lik gclykop verloop. Na sowat vyfti n 
minute is Oude Molen op hulle eie 
kwartlyn vir onkant. pel gestraf. Sieg 
Schreve (has. .. :' het Dagbreek met 'n 
goeie skepskop 3-lJ laat voorloop. 

Geleidelik het Dagbreek egter beter 

G 
W U,GENllOF het per/ede. Vrydag 'n st wige . vertoning ge~ew r deur Huis Marais in 'n opwinden 

wedstryd met 26-14 die loef af te st iek: Hierme het Wilgenhof getoon dat hy 11011 op dre if' begin 
kom en weer 'n krag in die Sauer-liga is. 

'n SKOP am Dagbreek weer op die aanval te pia as. 

Eendrag Verras 
hlNOPO .IN , 

Die Snoeke 
E ENDRA G het verlede Vrydag vir 'n groot verrassing gesorg toe 

hulle Huis Visser in 'n aanskoulike wedstryd met vyftien punte 
teenoor dertien geklop het. Huis Visser het die grootste deel van die 
wedstryd die oorhand gehad en Eendrag telkens teruggedry]. Dit was 
egter Eendrag se begeesterde spel teen die etnde wat die knoop vir 
hulle deurgehak het. 

In die twaalfde minuu t is Huis 
Visser twee kcer na mekaar gestraf en 
Ecndrag binne trefafstand g bring. 
Theuns Kotze maak ook geen fout nie 
en klits die bal suiwer oor. 

Huis Visser bly egt r op die aanval 
en dis nic lank nie of Eendrag word 
weer gestraf. Huis Visser n ern 'n tik 
skoppie en die bal beweeg langs die 
agterlyn af. Jaco Jooste h t vinnig met 
'n skepskop a gehaak wat Huis Visser 
toe laat voorloop. 

Met die afskop kry Eendrag 'n 
strafskop. Dit trek cgter rakelings links 
verby. 'n HaLfminuut later word Huis 
Viss r weer ge. traf en die k r wa. 
Theuns Kotze weer in die kol, Die 
rustyd telling is dan ook 9·6. 

Na rustyd dryf Huis Visser Eendrag 
elke keer terug doellyn toe. D ur prag 
tige aanvalsbeweings en goeie skoppe is 
die Een gters op hut agtervocte ge 
dwing. Hulle word dan ook 'n rukkie 
later beloon too Piet Bothma in 'n 
oordruk-lo skrum "n drie druk, Die v r 
vyfskop was egter mis, 

Met nog 'n kwartier se sp eltyd oorl-------- ----~.----------;;..------, 
het Eendrag die bordjic. b gin verhang. 
Tot op hierdi tadium het Hui Vi. r 
die hel tyd g bi dsvoo deel geniet, 
Huis Visser word n t buite hul kwart 
gcbied vir vuil pel in 'n losskrum gc 
straf n w r eens i dit 1 heuns Kotz' 
wat di strar 'kop in punt om k p. 

VaIl die afskop van die middeltyn af 
is dit weer E 'ndrag wat docllyn toe 
beur. Vir omtr~nt vyf minut het 
. ndrag binne tien tree van die Snoeke 
se do lly geboer en die noekies 
benoude oOlllblikke borg. Met 'n 
go ie skop kantlyu toe i' ~ ndrag cgt r 
teruggcdryf. 

Op hierdi stadium het Ecndrag 
met die bewcging van die wcdstryd na 
vore gekom. Robin Log ,h elaglcr, 
bet III t die bal b 'gin h rdloop. Toe hy 
icn d l hy vas is, het hy die bal na 
Dirk Morkel aang~gce. Hy het III t 'n 
!'anta tie' kruktrekker- cn kronkel- 
~p~ d~ hc~ vcr~d~ing onka~g· __ ~~~~.~_~~~~_,~~~ ~ ~~ __ ~ .. ~_~ __ ~~.~~_-~~- 
vang en gaan druk. 

Theuns Kotze het die spyker in 

Huis Visser se doodkis gcslaan toe hy 
met 'n puik vervyf kop van die kwart 
lyn af g 81 ag het, Dit het die eindtcl 
ling dan op 15-13 te staan gebring. 

om sy aange 
do llyn te plant. 

HOEK KOP 
Poet v n der Vyver h t vervyf en 

kort d arna ook 'n strafsk p uiw r 
dcur di pal' gcklit. Verwocd aan 
valle h t nou w r g volg n Andre 
Swanepoel duik na 'n voll agt rlyn 

ONOORWONNE NA SES WED 

'lgin 
Argonaut B 
U.K. 
S.A.W. 

EE"NDRAG MOES alles in die tryd w rp om Huis Vi'ser te klop 
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A IONSEKERI 
N 

D 1 ; perfekte formulc om 'n span te motiveer is nog nie gevind nie, 
se dr. Danie Craven. Maar met sy proefnemings en navorsing oor 

die spel en. die spelers het mnr. Rugby deur die jare 'n formule 
uitg werk om 'n span te motiveer wat as die beste in di hele 
rugbyspelende wereld beskou word. 

Die na ion le keurder Butch 
Lochner, wat onder m r onder dr. 
Crav n se afrigting gespeet het toe die 
Matie in die vyftigerjare die Tu kies 
op Loftus Ver reid 'lac g gee h t, c: 
"Dok strategi i 0 fyn en vernuftig 
en y motiv ring i sO groot d t, as ek 
eend g opgcroep sou word om my 
I net. en te verd dig, daar net een 
man i wat kin b vel van my regim nt 
wit he n di t is Danie Craven. Hy i 
verreweg die we reld . groot te frig 
ter". 

VURIG 

Oor die Matie se koppe hang die 
. waard dat dr. Craven in Au tralie is vir 
die jaarvergadering van die In ternasio 
nale Rugbyraad en dat hy g volglik nie 
by die Intervarsity sal wees nie. 

Dr. Craven weggaan maak my 
onru. tig. Be tek n dit die doodsein van 
die Matie omdat try nie op Loftu sal 
wee ni 't Wie. al hull sO motiveer as 
Dok nie daar is nie? 

Morn' du Pte is, pt in van die 
Maties, is vol hoop dat hy bctyds fiks 
sal wees om sy sp n Saterdag op die 
veld te lei. Vi die Mattes gaan dit 
g weidig baie be teken as Morn k n 
sp I. Mo ni egt r geru woos ni • 
Moet nie aan di laap ge u word deur 
at die loflied r en di wak vertonings 
van di Tukki nie. Om te w n i altyd 
an' naam, maar om in die Intervar ity 
t en Tu . c hicrdic eer deel gtig tc 
word is, iets wondcrbaarliks. 

Op 'n vraag oor die Mati se kanse 
het Marne aan my ge c: "On al hard UORATV DUP'lE'C"C" S .. ,. . pro beer. Net jammer ons best man .al iYl' 1m. ~ .JlJlJl en Boland Coetzee, die (Wee Matielosvoorspelers wat 11 groat rol In die wedstryd 
in Australie it! Ma r on sal Sat rdag teen Tukkies kan speel. Daar heers onsekerheid oar Marne nadat hy hom ill die eerste proefwedstryd teen 
g motiv crd wee wanneer ons op die die Vrystaat beseer het. Hierdie (Wee kan egter nag a/bei hierdie jaar groat hoogtes bereik. Die kame is 
veld draf teen die ukkic." goed da t 11l1.11e in die toe tsweds tryde teen die Leeus kan speel. 

PASOP VIR TUKKIES 
HIERDI KE R 

ur A.C. PARKER, TlIEARGUS V OLG NS 'n ou ge gde moet mens Pie is en sy man~e ge sd, en k ont- oor die uitslag be iegel. 
ver i tig wee vir die Grieke a hou dat toe ek die Stellenbossers met Wat gebeur het, was dat Marne, 

huUe jou met gesk nk oorlaai. Dus hul oorwinning van 14-3 gaan geluk- Boland oetzee en die. ander 
n dle Matics maar gerus gewaar ku wens het, Marne my die volgend voor pelers die los pel oorheers het en 

word om nie te veel waarde te beg ann to gevoeg het: "Hierdie een het on vir da t die gter peler • veral J arini Pot 
die koerant ill die Noorde wat stories Dok ge peel. Hulle wou hom breek en gieter en Pierre Goosen, die Tukkies se 
Ve prei oor ho' m kli die Matie die on kon dit net nie beko tig am te agterlyn skoon uit die wed. tryd laagge- 
ukkies op di llde Mei aan oor- verloor nie." vat het. Wilhelm Landman het skielik 

rom pel nie. na vore getree a 'n heelagter wat met 
On onthou ahnal hoc die "onoor- SIELKUNDIG die bal wou hardIoop en 'n betreklik 

wlnlike" pan van Tukkies v rlede jaar Een ding moet on mnr. Rugby onbekende koshuisvleuel, Slang Kritz- 
K~f{t;"!!'~\~W11 di Maries v n di veld sou loop, om toegee _ a dit gaan oor sielkundige inger, het tw e briljante dri e g druk. lI>".__ sodoende die Noorde superioriteit voorb reiding vir 'n rugbywed tryd h t Tukkies : problcem is vanjaar agter 

oar di Suide te b wys. Ons moe dr. Craven geen gelyke nie. die skrum, waar hulle nooit juis 'n 
aanhoor dat Tuk glo 'n w ldig Hierdie keer draf Tukkies as die gencraal in di los kakel-posl: ie chad 
stork pan vooro , 'n uit tekend moontlike verloorders op die veld, 
akelpaar in Dudley Gradwell en gevolg van hut wak vcrtonings in 

Po nie Holm en b sti di be te aanval- Noord-Transvaal klubrugby vanjaar - 
I nde heel gter, Toni Roux, in hul sl gs drfe oorwinnings na we 
p n het. wedstryde. Met ander woorde die 
Die Mati s het almal gedink bordjies is verhang; hulle is nou in die 

sou die verloorder. Wee, maar dr. posi ie wa in die Matie v rl de jaar 
Danie Craven het met. y gewone kerp- was, want verlede jaar het die getrou te 
innigh id y pan gemotiveer. "Hulle Stellenbosch- en selfs Westclike Pro 
wit my breek" het hy ann Morne du yin ie-ondersteuners met pe: imisme 

BOLAND 
Tukkies. 

'OETZE'E bars weg in verlede [aar se wedstryd teen die 

Voorspelers Gaan More 
V s il Maak 

DR DANlE eRA VEN 
het ni . In hul ywer om verlede jaar se 
neerlaag te wreck - en wat 'n slag was 
dit nie vir die Noorde nie! - maak 
hulle nou gebruik van di dienste van 
die lk y-Iosskakel, Grant Abernethy, 
wat die a gelopc ruk vir Villa zers ge 
peel het, 

1 uk , volg n dr. raven wat hulle 
onlang in hul w dstryd teen Adelaars 
dopgehou het, be kik oor 'n terk pak 
voor p I r met Wynand Claa n (ag 
ternan), Louis Moohnan (100, Nick 
Bezuidenhout en Daan du PIe sis a. 
voorymann en Fief Ferreira as haker. 
Met Butch van Wyk, 'n vemuftige 
krumskakel, en Toni" Raux in die 
h elagter-po: i ie, mag hullc beslis nie 
onder kat word nie. 

Ongelukkig vir die Maties tvk dit 
aso hul kaptein en inspirerende Icier. 
Morrie du PIe. is, nie sal spe 1 nie as 
g volg van die borsbcsering wat hy 
opg docn he t to di Junior pr ing 
bokke teen die Vrystaat ge p I het. 

Dit at be lis 'n terug la wee. as 
Morne nie kan . peel ni' n ek • al dan 
nie 'n voor pelling waag oor die uitslag 
nie. Op papier ltd die Maties 'n sterker 
an a v rl de jaar - maar dit 8 1 'n 

groot pr ta i wees as hulle weer 
ecns 'n oorwinning kan bebaal. 
lleta , dr. Danie 1 ni daar wees 
nie ••• DAWIESNYMAN 

die Matie en hulle ondersteuners nie 
mag maak nie, is dit om 0 gerus te 
wee. 

Dit het die Tukkies ons vertede jaar 
gewys, Hulle h t hier aangekorn met 'n 
span wat twaalf provinsial pel rs in 
gesluit hot en wat 49 agtereenvolgende 
wed trydc gowen het. 

Bull was vol sltver troue, en heel 
to ver tane oak want If Dok r v n 
mo t erk n dat hy baie lugtig W3. vir 
di T kkies, 'n Men k n ver taan dat 
dit vir die ukkies h rlik sou w es om 
sy vyftig te oorwinning jui teen di 
Maties te behaal, Dit is egter ou nuu 
dat die span en veral sy onder teuners 

miskien die groat tc sondaars nic 
so lekker gcvoel het met die terugr is 
nie. 

D ar i gter ook heelwat rede tot 
optimisme, Verlede naw teen Poll- 
ie h t die voo lers die na t bal 
redclik good in die Iynstan g vang en 
gedeflekteer, die gterspeler han 
teerwerk war itter nd, en J, nme 
Brink se aanstuiting by die ag rtyn 
vcrbeter met elk we I tryd. 

Mense wat verlede jaar se w dstryd 
op oetzenburg ge jen het .• ' I onthou 
<tat di Matie gew n h t omdat sy 
agt rspcters di klompie balle w t hulle 
ontvang h t, goed b nut het. Dit . 1 
we r moet gcb ur. 

Tltlo· AND 


