
I' ' .. i'l 
" 

TWEEWEEKLIKSE STELLENBOSSE STUOENTEKOERANT 
UITGEGE OND R BESKERMING VAN DIE SR 

Jaargang XXVIII, Nr. 6. Prys 5c WOENSDAG,22M I 1974 

Die huidige : r te Minister en k n- te rig, is 'n klompie jare g lede reed 
selier van die US, mnr. B.l. Vor- deur die trustees van die D.F. M Ian 
ster sal die scntrum namens die monumentfonds geneem. Hulle het juis 
universiteit in ontvang. necm. Die in- die dorp gekie nie eg omdat dit dr, 
wyding. redc sal g lewer word deur Malan tuisdorp was ni , maar veral 
mini tee P.W. Botha, Ka pland. Icier weens die groot aand el wat hy gchad 
van die Na ionale Party. het in die totstandkoming van die 

Die besluit om 'n lewende monu- universiteit as'n outonome inrigting vir GROOITE 
ment vir dr. Malan op Stellcnbosch op onderwys, Om 'n idee t g 

Die vroeere gedagte was om 'n amfi- van dic ntrum: dit i tw e k r 
t~ate~ op ~oetzenburg op te rig, maar groot 00 'n t nni ba n met g ri we 
hierdie projek sou te duur wees. vir die volg nde portsoort : Judo, k - 

rate, gimna. tick, pluimbal, korfbal, 

MA 
VA DAG o E 
Verrigtinge begin om 3.30 nm 

'n GROOT toeloop van mense word vanmiddag op Stellenboseh verwag wanneer die D.'. 
Malan-gedenksentrum op Coetzenburg ingewy word. Dit val saam met die herdenking van die 

honderdste verjaardag van wyle D.F. Malan, in lewe Eerste Ministe van Suid-Afrika en kanselier van die 
Universiteit van Stellenbo eh. 

KRANSL GGlNG 
[Vervotg op bl. 9) 

DR. DENNIS WORRAL 

Alternatiewe in die 
politiek bespreek 

S AAK het onlangs twee besprekings deur kenners op die kampus 
aangebied: Dr. A.B. du loit, senior lektor verbonde aan die 

Departement van Staatsfilosofie, en dr. Denis Worral, direkteur van 
die Instituut vir Sosiale en Ekonomiese Navorsing by Rhodes, het 
sowat drie weke gelede voor SAAK gepraat oor "Politieke Alterna 
tiewe in Suid-Afrika". 

Dr: du Toit het v rwys na y 
and el in die vcr I g van die Politick 
Studi kommi . .i van PRO- AS, 'n 
studi groep wat voortgcvlo i het uit 
"Mes age to the p ople of South 
Africa" van die Suid-Afr ikaanse Raad 
van Kerk n die Christelike Instituut. 
Daarin be weer dr. du oit dat di 
anvanklik bcperkt tel I van vert n- ...- ' _ 
woordigende regerin ni in Suid 
Afrika uitgebr i i tot 'n universele 
kic r g nie. N 'n r Iatief "oop" begin 
i alle ander groep i ternati uitge- 
luit totda di pari m nt na hand rd 
jaar tans d fnitief 'n bl nke m nopolie 
is, 

ring v r t enwoordig word: aan di een 
k nt i daar di gene w t glo dat di 
blanke minderheid oor die reg van 
voortbestaan moet b skik, Ann di 
ander kant i daar diegene wat me n -,,-------------J 
dat die bl nke minderheld cventue 1 y 
all nr g ten gun te van 'n m erder 
heldsregering moet afst n. 

Die prekcr het gevra of di toepas 
sing van fsonderlike ontwikkclin dan 
nie sO ge kied dat ,0 min moontli 
blank domin le uiteind lik in Suid 
Afrika pry. egee 1 hoef t word nie. 

WORRAL 

wei, 
Dr. WorTal meen d t daar tan in 

die opposisi tw politi ke benade- 
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MICHAEL BRIME LEWER 
PUIK KLA VIERSPEL 

o P 11 Mei het Micha I Brim r 'n klavieruitvoering in die Konservatoriumsaal ge e. Dit was 'n besondere 
g I ntheid, aang ien dit y rste kon rt in di Kaap was. Michael B imer i oniang a Prof ssor in 

Mu i k aan die Univer iteit v n Kaap tad aangest I. Hy word gerek n as een van ons land se beste pianiste 
en i ook 'n uitstek nde orrelis en dirigent. 

Michael Brimer, wat in Kaapstad Tussen J 960 en 1970 het hy weer 
g bore i h t Y vroee mu iekopl idin drie ver killende po te beklee: koor 
v n EI anor Bonner en dr. Alban H - Icier van die Royal School of Church 
mer on tvang. Hy wa lid v n die St. Mu ic in Londen tot in t 962, en 
Gorge' Ka tedraal-koor, a ook a sis- daarna twee ver killende Univer iteits 
tent-orreli . Nadat hy 'n oor se beur po. te in Perth en Melbourne onderskei 
van die Univcr. i eit van Suid-Afrika delik. 
gewen het, het hy na Londen g gaan In 1970 is Michael Brimer aange tel 
om an di Royal ollege of Mu ic en in die nuwe I erstoel vir Mu iek aan di 
die Royal School of Church Mu ic te Univer itcit van Natal (Durban) en aan 
tude r. die begin van vanjaar as Profe or in 
Da r het hy later 'n b ur vir Mu iek aan die Universiteit van Kaap 

orr I tudie ontvang om an die are tad. 
Colleg in mbridge te tud cr. Daar- Prof. Brimer het al dikwel klavier 
na het hy vir 'n tyd lank klavieronder- uitvoerings in Suid-Afrika, Brittanje en 
rig onder Jo f Diehl r in Wenen onto Au tr lie gelewer, a ook orreluit 
vang, V n 1958 tot 1960 was hy hoof veering: by die King's College, Cam 
van Mu iek n di Church of England bridge, n die Royal Albert HaU, Lon 
Gr mmr r School in Brisbane, Austra- den. 
r". Michael Brimer het y kon rt in 
--------------·gelui met die Klavier onate no. 50 in 0 
ELMA CRUSE het hierdie ket majeur van Haydn, een van sy mee 
van Michael Brimer tydens sy uit- genial werke. Dit be taan uit drie 
veering op die agterkant van hoar bewegings, nl. Allegro con brio, Largo 

t: 0 tenu to, en Pre to ma non troppo. 
program gemaak. Brimer se uitstekende tegniek het 

by dra dat hierdie werk met bon 
dere helderheid en beheerstheid uitg - 
v r i Di tweed bew ging largo e 
sostenuto i. ongelukkig te kort om die 
stadig en g drae atmosfeer goed weer 
te g in kontras met die ander twee 
bewegings. 

Hanneli Rupert 

van die onate blyk dad - 

lik uit die bcginmate wat die eerste 
beweging Allegro oorhecr. Al Beet 
hoven se ver t en vurigheid is vcr terk 
en daar is bale min ver lapping. D ar i 
net 'n bietjie weemocd hier en daar. 
Die hoogtepunt van die kolo. sale bewe 
ging word bereik in die drie- temmige 
guga to. Die tweede bewcging is geen 
ware Scherzo nie, want dit i onder 
humor en rustcloo . 

VEELS 'GGEND 
Die derde beweging Adagio so tenu 

to m t. Y ve lseggende byskrif Apassio 
nato e con molto ntimento bring ons 
die allerheiligst van Beethoven se 
kun t mpel. Noh! h t dit 'n "gebed" 
genoern, terwy I nz hierdie beweging 
a "di groot t adagio in aile klavier 
mu iek" be kou het, 'n Merkwaardige 
detail i dat Beethoven die definitiewe 
eer te maat kort voor di drukpro 
toegevo g h 1. 

UITSTAANDE 
In die bewe ing j di styl en 

tmo e r van die Mis Solemnis, veral 
van die Bencdictu . Dit gee uitdrukkin 
aan die koue en onm tbare mart en 
ell nde van die lewe op aarde. Die 
bcweging i in son at -vorrn en i pianis 
ties uitstaande. 

Die fin le word ingelei deur 'n 
improviserende Largo m t veelvuldige 
veranderendc tempi. Hierdie inleiding 
tot die fuga i een van die wond rs in 
mu iek, en 'n volmaakte oorgang na die 
atmo fe r en karakter van di fuga. 
Hieruit gro i dan die fuga wat in die 
Allegro risoluto tot 'n triomf van di 
skeppende wil word, al ontbreek 'n 
dro w be inning ( mpre dolce canta 
bile) nie. Met 'n paar vryhede is dit 
trcng dri temmig. Die laa te b we 
ging eindig met 'n onoortreflikc coda. 

Michael Brimer het hicrdi wonder 
baarlike onat met di nodige kr g 
uitgevo r. Alhoew 1 die derde bewe 
glng bai " a r" mu iek vir 'n g hoor 
i , het dit goed verloop. Hy het ook 'n 
kra tig aansl wat p by Beethoven. 

CHAIKOVSKI 

N pou i Tchaikov Id "Grand" 
Sonate in G majeur op. 37 uitgev r. 

Mi hael Brimer het di onate et 
impatie uit evo r en y ongelo f1ike 
tegniek het weer ten ge evier. mdat 
hy egt r 'n objektiewe pianis i , w . die 
vertolking nie diep g noeg nie. Dit wa 
egt ran enarne mu iek. 

I Hoekie vir fliekvlooie I 
OE nader die toetsr k I kom h Stc Iy rd Blues aan die beurt. Jane 
noods kli er w rd goeie ont pan- 'onda en onald Suth rl nd sal sorg 

ning. A daar nog 'n goeie film te ien dat u toetsdrukke koon I vergeet. 
is, is dit sov I te m r redc om eli DRACULA 

werklik blaa kans 

Vir ont panning bied di 'Hmver 
eniging dan ook 'n kom die aan, alhoe 
w I dit 'n • wart kom die i . Die verto 
ning van die Kubaan c rolprcnt Death 
of a Bureaucr t vind plaa. op 3 J uni ~~"""""""~~~ __ ~ __ ~7'!'"!"""'!"'n 
in di Reitz- a1. Di rolprent g rna k 
dcur Torno. Gutierraz Alea in 1964, i 
n tire van die tema "little man up 
again t th big bureaucratic machine". 

d:Mnr. en. 

Op 29 Mei luip Ora ula di St Ibio 
weer binne. Met y verjonging kuur in 
Draeul A.D. 1972 Iyk die vermaarde 
Chri toph r Le nog meer afskrikwek 
k nd. 
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NUWE FAKULTElT 
Luidens 'n berig in die Cape Times 

van 24 April kry die Univcrsitcit van 
Kaapstad 'n nuwe fakultcit wat bekcnd 
al . taan as die Max Sonn nb rg fakul 
teit vir Marine Aardrykskundige Wcten 
ap, Die Max Sonnenberg Univcr i 

teitstrust het die fondse geskenk om so 
'n fakulteit mec tc b in. 

Die Rektor van die Univ rsiteit van 0 di 1 dak di d' d d I t f . Kaapstad het sy dankbaarhcid vir hier- • o~ Ie. a g m . n w~s re teur It en at n tu ent raa w n unk Ion I 
die tap uitge: preck en gese dat hierdie adminlstratief-organisatorie en bel idvonnende ho danigheid i . 
geskenk dit vir Ikcys moontlik al Ian Barnpton, redakt ur van Nux" h IT t di . 
maak om die tudie van hulpmiddel in hct in 'n onderhoud aan Die Matte csC d~ S~ h ~~~am vcr e nwoor I mg op 
die see om die Suld-Afr ikaan e kus uit dat die tud nt ra d van di Univer i- ie e 
te brei. Marine Aardrykskundige We- teit van Natal weI 'n funk. ion I Ii - L E TOELE 
ten. kap word beskou as 'n . amcvatting 
van Marine Geologic en Marine Aar 
drykskundige Fi ika. 

KOMMUNIKASIE GAPING 
Vol en. 'n b rig in Varsity, vind 

die student raad van die Univcr iteit 
van Kaapstad dit steed moeilik om 
met sy Stell nbossc eweknie oor 'n 
aantal aangeleenthede te kornmuni 
keer. Daar bestaan, volgens die berig, 
onenjgheid oor di oop telling van di 
Abc Hailey-rei beurs. Die UK-Studentc 
mad vo I dat dit oopge tel moet word 
nan lie Suid-Afrikaan tudente, ter 
wyl di berig niks ... aangaande die 
US-SR m ning nic, Die b rig g an 
voort om St Ilenbo. ch te veroordeel 
oor die ie brandstof w t verbruik is 
om studcnte na die intervar ity met 
Tuk te vervo r. L urine Platzky, voor 
sitster van die UK Studcn tcra d, 
me n dat hierdie groot uit awe vir haar 
eienaardig is, aange: ien di nigst 
voorwa rde wat Ikey vir intervar ity 
tel, net i da t d ar u n di krimina i 
tu n mede- tudente mo t w s ni . 
Op die oomblik u n ni blankc 
tud nt die lkey-span ha t nie, en die 
Mati hoef ook nie tu. n di nie- 
blankes op die pawiljo ne tc sit nie. 

OORBRUG? 

imensipeerde Dame 
INTER VARSITIES 

DIE jaarlikse Blood-in tervarsity met 
die Universiteit van Kaapstad vind 

van 3 tot 5 Junie in die Unitcd-gebou 
plaas. Deelnemer: kan op elk van die 
middae van f vieruur hut "punte" I at 
af'tap, Daar is ook, 000. in die verlede, 
'n koshuiskornpetisie by die intcrvar 
sity ingesluit. 

Op 22 Mei hou die Reg. fakulteit 
hul jaarlikse kragmcting met die Ikey- 
tudente. Vol en Kobu Stofb rg 
word 'n bale interc sante kragmeting 
tu sen die twec rugby panne verwag. 
Die Regs-intervarsity vind vanjaar ·op 
die kampus van die Univcr it it van 
Knapstad pi as. 

Agter Verfynd 

WATWILKAN KOM 
Die Universitcit van Cambridge . e 

rugbyklub het hulle voorgenorne toer 
na Rhode. i6 amptelik afgela . Volgens 
'n berig in Die Burger is die besluit 
geneern as gevolg van enormo druk wa t 
die Studcnte-unie van die Universitcit 
uit coefen het, a ok'n skerp verkla- 
ring van mnr. Harold Wilson en som 
mige van y kabinct mini tors, w t di 
klub gevra het om sy toer af t gelas 
omdat hulle die b wecrdc ra edi kr i 
mina i in Rhode ie terk teen taan. 
Daar be taan egter nog hoop dat die 
toer onoffi ieel 1 voortga n. 'n Ver 
klaring van die klub, wat in Die Burger 
gepubli er is. lui: 
"Met die oog op uit enlopende me 
nings wat t enoor ons uit e. preek is, en 
aUcenlik om in die belang van die 
universiteit en di klub 'n geskil te 
vermy, het die klub be uit dat sy lede 
nie as verteenwoordigers van die uni 
versiteit sal gaan tocr nie." Volgen 'n 
berig in die Argus het die klub se t======:====:::::::=====:===:=~§::::;:::========~-==!~-----~- __ ... __ . _ 
pre ident, prof. Owen Chadwick, die 
besluit verwelkom en bygevocg: "Some 
members of the club. till wish to vi it 
Rhode ia and are free to do so as 
individuals. .. 

ligg am in 

Op Varsity 
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OP die [oto t Paul Kruger en Fanie Krigc besig am koerante te verpak 
wat verkoop word om GOVS se [ondse aan te sterk. GOVS speel 'n 
groot YOl in die ontwikkeling van Kleurlingonderwys in die omgewing 
van Stellenbosch, maar weens 'n gebrek aan [ondse ver amel hulle ou 
koerante wat hulle aan Di Burger verkoop. 

okrati V reniging het Donderdagaand, 16 Mei, 'n impo ium oor die onderwerp Teologie van 
di Hoop aang bied. Die prekers by di geleentheid was prof. W. Jonker, Johan Kinghorn, Theo 

d nhor t en Dirki Smit. 
Joh n Kinghorn, wat r te aan die 

woord w • h t 'n kort uite n ctting 
van di skrifuitleg waarop die ologie 
van die Hoop gebou is, gegee. Hy het 
veral daarop gewy dat die mense van 
die Ou Te tament God nie v rsta n 
a i mand wat y we bekend maak 
w nneer hy hom 1 op nbaar nie, 
maar dat Hy lernand is wat beloftes vir 
die toekom k p. 

word. Dit neem egter nib daarvan weg 
dat hy met hierdie on twerp van gy 
teologie binne die suigkrag kom van die 
wy gerige opvatting van die neo 
Marxi me en daaraan gy tol moet 00. 
taal nie. 'n Voorbeeld daarvan is gy 
aansluiting by motiewe van die teologie 
van die revolu' en die politieke teolo 
gie wat in ons tyd daartoe neig om die 
Qui elike evangelie en link politiek 
met mekaar te vereen elwig. 

Theo Badenhor t het ge A dat 
Jurgen Moltmann van mening i dat die 
teologie nie in 'n lugleegte bedryf kan 
word nie. Om verstaanbaar te wees, 
moet die teologie werk met die begrip 
pe-rnateriaal van die heersende filoso 
fie, omdat die filosofie die heersende 
Icwen gcvoel die be te tot uitdrukking 
bring. In uropa i hierdie filo ofie 

di tcologie m met die begrippe 0 k vandag vir ~ol~mann die Ma~xi m~; 
b paald g da te-inhoud en probl m- maar ,dan ~I~, dIe ort~doksc filosofle 
tellinge uit di filosofic oorn 01, van die off I iele MarXI me of kornmu 
wa rd ur die hri t like ood kap op ni me nlc, maar di sogenaamde neo 
'n b p aide manier omvorm en v rkort M rxi me van denk rs soos Bloch en 
word. Dit blyk ook die gev I te wee in Adorno. Die Joods-Christelike tradi ie 
di cologie van di Hoop van Jurgen 1 cr ons da t die men hom vir sy h il 
Moltmann. aan die toekoms moct orienteer. 

Vir Bloch j dit cgter 'n tockom 
van die mens en nie van God nic. 
Moltmann luit dan hierby aan, Vir 
hom i. die brug van di hcde na die 

Moltmann 'n politieke teorie wil be 
dryf. Hierby ver taan hy politiek in die 
breedste sin as die menslike samelewing 
wat die situa ie i. waarbinne die mens 

GELOO 

MOLTMANN 

PROF. WiLLIE JONKER 

ov 
Op 1 

=CYGNA~~ 
1 t rolla ptJ Itt I 

ROJEKTORS 

AL HA·A AD. 

AL 

ns, 

29/ 

IC L 
CARMINE' PECORARO, voorsitter van 
aanstaand. iaar se karnavalkomitee, h t 
In 'n ond. rhoud met Di Mati g Sf dot 
die komite ) w rksaamhede met die 
00 op aanstaand laar e karnaval 
reed in Julie in aanvang ne m. Daar sal 
dan re d. deur die komitee oor 'n lema 
b luit word. 

NA VI 

00 lr tr t 
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DIE wraaklus van 'n militant inwoner van di woon t Iblok 
regoor Lydia het verskeie jong dames van die omliggende 

koshuise gedurende die afgelope paa weke meer "benat" as die 
spreekwoordelik "b droe" daarvan laat afkom. Die voorvalle het 
gespruit uit die dames van Minerva, Lydia en Nerina se bewe rde 
skending van privaateiendom. Die problernc het geruim tyd ge- 

lede reed ontstaan omd t die kortpad 
deur di woon. tclblok so t rr in vir 
di mcestc agtuurklas-Ia tkommers on 
weer taanbaar gcword het. Namate die 
praktyk uitgebrei let, is daar by meer 
as een gel ntheid skerp (en oms 
drcigende) besware teen die terrcin 
sk nding vanuit 'n kombuisven t rtjie 
op die boonste vcrdieping gehoor. 

Die ou d me (blykbaar die ci na 
rc van die woonstctIe) het spocdig 
be f dat haar klagt op dooie ore 
vul. Maar voor die astrantheid h t sy geweier om t wi. Dic rc ultaat was 'N LAASTE uitweg. Nd die ontstoke tante se herhaalde water-bombardemeute om oortreders op haar 
dat verskeie nik. vermoedcnde terrcin- eiendom af te skrik en di gevolglike all twikk ling van 'n suksesvoll I' rdediging takti k aart 11, II t 
kcnd ter. op 'n gocie more tot hul sy ten einde road '/1 hoe dorin. draad loot pan am die g wraakt 1 kortpad t 1 ver 'per. Die h kkie op die 
s~pnat vcrb~sing,deur 'n stortreen uit lata mag, volgens haar, net deur di wooni telb ~WOIl rs gebruik word. 
~:g ~~g~::tl~:~nster op hut verbode Lydia, Minerva en Nerina waf clie paadjie )lry Uk g bruik het. 

SKERPSKUTTER 
Vriend en vyand was stomge laan 

deur die dod like, onfeilbare a ku 
ra theid waarmee die tan te haar ver 
gelding werk daagliks voltrek het, Met 
'n vaardigheid en reflekse wat, by 
wy van spreke, menige Jackie Stew 
ard haar sou beny, het sy die een 

__ ~ herfskap t op di ander in die lag 
laat bly en og endvrolikheid met een 
tonige reelma tom. kep in 'n veri ", 
druipnat wandcling terug ko hui toe. 

Later het die ou dame (waar kyn 
DIE wart kruis op die toto dui lik weens fi .iese uitputt~ng) die oor- 

S J! trcders, bencwens m t die vloed, ook 
die venster aan vanwaar onse tan- m t die polisie begin dr ig. Dit was 
te haar daaglikse bombardement hoofsaaklik omdat die jong dam. 
gelanseer het. poedig 'n verdedigingstegnick begin 

on twikkcl het wa t teen 'n onrusba- Uitsluitsel oar r nde tempo die tante geklop h t. 
Die modus operandi wa: a volg: 

A 
Wateroorlog Beeitulig 

Twee prone n der die gevaar one 
A di yen ter oop is n di ornliggcn 
de grond token toon van '0 ongeba 
la n scerde be pro ling, gaan albci 
doodstil op 'n v ilige afstand 

dames 
se huis reels 

HIDROLI SE DlNAMIKA 
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G K K I G M T 
0 IIEI M E'l 

KRUGER DU PREEZ, Hofm yr- EV A hiertoe te veri n nie? Ek vra maar 

tr tIS, Skryf: net.) 

VO G ~ND ; jaar gaan daar reed final jaar-M ti s in kryf wat 
nog nooit die gele n th id g had het om 'n volwaardi e 

Intervarsity by te woon nie. Diegene wat al 'n regte Intervarsity 
bel f he , be f di g mi waaraan Stellenbo eh tan mank 
ga n. Die Matie-Tukkiewed tryd i b t r as nik (en sommer baie 
b ter ook! ), maar veral die groot afstand Noorde to al 
verhoed dat hierdie wedstryd ooit die plek van ons tradisionele 
Intervarsity k n inneem. 

W' ar het die fout gekorn? 
R d in ) 7) h t die Ikey-SR aang dui dat hulle met die 
nd v n ak ont vrcdc wa maar Intervar ity het nog op die 

tradi ion Ie . tyl plaa g vind. In 1972 nader die Ikey-Sk ons 
tud nteraad oor wat ons houding al wees as huJle 'n private 
integre rde Intervar ity ou aanbied. Die lk y-SR wa van 

plan om Gro npunt vir die geleentheid t huur. 
i Matie-: I het geantwoord dat, aan e ien ons SR impatie 

III t di Ik y-, R dilemma h t, hulle 'n private Intervar ity u 
t un mit 0 'n tunksi wetti u ween all oud- tudente, 
di p r n die radio geakkommod r kon word. Die Ik y 
p om die veld t verkry, het t r rni luk. 

i Mati - 'R e tweede mosle was 'n oproep dat die 
tradi ionele Intervar ity, angesien 'n privat Intervar ity nie 
moontlik wa ni wei plaa vind. Hi rvoor w' die Ikey- R nie 
te vind nie. D elname aan alle tn di lonele aktiwiteite is 

n die po ing van 'n ad hoc-komitee om reeling te tref, 
d. Hier ie opt red is d ur ons R in kerp taal 

v roord I. Hoof aaklik we n di poging van oud-Ikey h t die 
Intervar ity egter nog baie 0 die re t kokk door verloop. 

In 1973 was daar slegs 'n vriend kaplikc wedstryd tu. en die 
pann n vanj ar h t di Ikeys, wat ga heer ou we, 0 k die 
wclwil1endh id w dstryd laat w gval d ur nie so 'n wedstryd 
van die WP-I u by-unie 'tan te vra nie. 

Dit i d n die g ki deni van die iekte n uiteindelik dood 
van Intervar ity. 

Kan Intervar ity h rl ef? 'n Private geintegreerde Int r 
v rsi y i vir di US-Ru byklub onaanvaarb ar n g volglik 
v rval di' moontlikh id. Die nig t lewen vatbare oplos ing (en 
dan Ie a al die party saam peel) i na on m ning dat die 
tud nteraad hom bereid verklr ar om 'n Int rvarsity, waarin 

deeln In op die pawiljoenc n op di veld vir aile lkey 
oop taan, f hou. Hierop s I die Jkey-l I dl reg rin mo t 
nader met 'n v rso k om 'n wed ryd phi rdie ba i to t la t. 
I it.1I ) rno t ge ki d voord t di WP-Rugby-unic sy 
wed trydprogram vir volg nd jaar op tel; 'n geb ur wat voor 
di ind v n di jaar pI a vind. 

On ou'n modus op randi, soo hierbo om ryf, onder- 
st un. Die Ikey- verteenwoordig aile studente op die Unive i· 
t it van Kaap tad, die studente 10 pam klas en wo n 

-fun si aam by, maar by die tradi ion Ie Interv rsity wa 
di bruin- en swart tudente altyd uit luit, Dat di Ik y- R 
hi rdie itua ie wll ver nde ,i vir on v r ta nbaar. 

Die en kragtig argu nent wat t J) di Ik y-houding 
opg werp word, n m t goeie reg, i dat hull tog om die ed 
Sceale trofee me ding en in die WP-liga peel, en weI op ander 
voorwaardes wat hull vir lnt rv r ity tel. Maar I t on 
Ik y inkon wen. ie ,an I y orla t. 

Ons vertrou dat on SR bo politick kibbelary sal uit ty ,en 
ong ag ie lkey-inkon ekw n ie, 'n honding van billikh id al 
inn em. 

OAK 1974 

I N D · I" 26' Dit bring my by 'n and r k wat te matte v n April word da r hoofartikel van di .. kokkende stel- k 
uitvoeri uitg wy oor die SR-tocr na lin "van die r dakteur van Die Afri- ek net ortlik wi! aan ny: waarom 

al wat Afrikaan. univcrsitcit i en dan kaanse Student, mondstuk van die moet aile nie-blank - preker op on 
ook 'n draaitjie by Wit wat deur Bertie ASB, terwyl Bertie du PIe. is praat van kampu eer "oudien ie" verleen word 
du Pie i a "van die int reo ntste van die "sinisme oar die waarde van dia- deur di Rektor, terwyl dit nie die 
die toer " be krywe word. Ek dink dat 100g" wat hy by Potch. aangetref het. geval i by blankes nie? Dit lyk vir my 
'n b oeki aan die Univ r iteit v n di Ek vra u, i dit nie me r as geno g rede asof enige liberali , so ialis n kornmu 
Noord of 'n ander Bantoc Univer iteit om nouer te kakel met hierdie men- ni. op on platform welkom is, solan 
kerlik "die int re antste" van die , "ons mense" nie? Ons het baie vir hy net nie 'n donker vel het nie! Dit i 

toer ou ewee het. Wa rom het die hicrdie mense te sC oor "kontensieu mos inkonsekwent om net navraag te 
SR ni mm r 'n draaitjie daar ge ooi sake" (wat natuurlik nie uit luit dat doen oor die "sentimente" van die 
terwyl hulle nou daar bo wa nie en om hulle trak iets vir ons tc e het nie.) ni -blanke spreker en nie van di 
Porch. terminologie te gebrui , . bl nke- pr ker ni! .k dink in elk 
op "bilut r:,al via "m t hulle e leak 1 N dat ons ~n ons phg ged~n het geval on univer iteit maak hom . kul- 
nie? te noor on "eie men ", op die ASB- dig aan "sini moor di waarde van 

. 'k wi! Ii' di b I Hoofbe tuursv rgadering en kongres- dialoog" deur 'n beperking te plaa op 
•• 1 crrn .geen m ie an~- ,het on, in die woorde van ons die aantal ni -blanke- prekor wat ons 
rikheid v n kak ling met ander Afri- Ee t M' . te ", h d" te . 
k Universit . . kcn ni r canis r, n vrye an om p r jaar m g toe preek. 

an mv r I cite rru cen m , mal r leak 1 t B t KI I' Ek A di k k r . axe me on an 00-, cur mg-, sx wou nog bai c, maar ek i n 
. a t a e 109 vcrloop . 00 wat dit lodier en Engelse univer iteite in be- die tenden i d esdae dat die redak io- 
v rloop hct m 1 Pretoria waar on. ...'. 
SR itt b . • D' or kki h t lang van goere betrekkinge m Suid- nele kornment ar langer i. a die brle- • or 1 er fig: re u IC Ai . (S ., . [ui . bIt 1 n a. aJ on me n vervrocgd we cn d arom luit ek ma r om u 'n 
ru Ut arm e nn g om met f "" 
St II nbo ch oor kon~ns~u e ~ke ~~r~e_r_n_d_u_m_h_o_u_o_m~o~s~S_R_m_a_n_da~at~_b_il_"_ke~ka_n~t_e_g_e_.~~~~~~~ 

gc 1. ru ",'b kou k 0 'n akClingl edak eur a van nul en gen r waarde ni en mo t 
d r k rlik nd r maniere cvmd 
word om m t hulle l ge I. Om 
hi rdi r d dink k mo t d ar w r G k 
ern tig aandag eg -ord aan nouer • t · 
sk kelin m t die ASH war 011S tu- e rz z 
denteleicr sornmer op een I g 'n hel 
klomp vii c n kl p en die ele ntheid HENNI DEWET, Dagbre k, Skryf: 
gc un word om indrin end met al die 
A ri~aan -g ffili erd sclltr~ oor kon- EK wil my verontwaardiging uitspreek oor die wyse waarop Die 
ten 1 ~ . ke. t ~ 1, me net een Matie-redakteur twee SR-lede behandel het in Die Matie van 26 
maul In dl jaar me, maar ommer A '1 
. l' I Uk' pn. VICI-VY maar. mar gcwag in u I t '1 k H f _ ser en WI ria mnr. 0 rneyr de trant wat die r dakteur deurgaan 

gcval hy wyse van aanhaling. verwys. handhaa in die be ntwoording v n 
(0 "(L t op h e mnr. Ho mcyr op di mnre. Doman cn Ho meyr briewe 

~~.:.;.;,;;~~ ..... :...;.:.;;~~~;.;.;..:.;.~--.:~ s n iele punt die hoofar tikel verkeerd a ook di talle uitro ptcken waarin ek 
aanhaal.)" (ii) "Dis duidelik dat 111nr. beJediging, verkleinering en n erhaling 
Hofrneyr die kern van die analogie lc . 
wa rna in die hoofartikcl verwy is, nie Dat foute van jou owcrhede en 
begryp ni ." (iii) "Oat rnnr. Hofmeyr ge g trukture ho genaamd nie be 
die analogic onlogie vind,. trook met vraagteken ma word nie is hoege- 
y deurrn kaar siening van die auk." naarnd nie wat ek b pleit nie. Inte n- 

Tweed n wil ek aanhalin uit die d I, opbou nd kritiek kan net gocie 
antwoord op mnr. Doman e brief gesa in die hand werk. 
aanha I w t my tot groot verontwaar- Oat 'n redakteur van 'n studente 
diging (g krenktheid? ) est m het. (i) koerant tw SR-Ied en boonop nog 
"Maar mnr, Doman, dit i tog gemenc di t ouri r en voor itter met 80 'n 
a k! " (ii) "Maar nog is dit het einde verklein rende gesindheid behandel, 
ni t: ... " (iii) "WeI. .. wel. .. wel. .. " kan en m g nie g dgepraat,onaange- 
(iv) HMn. Dom n aan sy Studente- r of oor g wyg word ni . 
unie nog met hierdie polltieke hotnot - k ou graag wou ien dat die 
riel drink dan - red.)" redakteur 'n me r hoflike tr nt in y 

Behalwe bogenoemdc sewe an- redak, ion le kornmentaar inneem. 
halin i daar v rder die v rklein ren- Van die redakteur van on studente 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ koerant het on. n~ ro ~ onw ard~ 
optrede verwag of nodi nie. 

'k b kou die rcdakteur "goed" 
bepl nd - hy het tog min ten twee 
dae da rvoor om .. lim" t an twoord - 
en verklcincrende ntwoorde op die 
genoemde led se briewe, a. uiters 
kind ragtig. Hierme, daag ek hom dan 
ook uit om y optred in soortgelyke 
trant voort te it in antwoord op 
hierdie bri f. 

ANlWOORD 

Fel 
eer 

Li w Mci i , 

"Matie" Kry Hoe Lof 

(Jlierdi "lim" antwoord goon my 
nIe twee minute neem nie: die briewe 
van mnre. Jlofmeyr en Doman {s krag 
fig gef...'rili eer - die gella/te van die 
argumente wat in hulle briewe vervat 
is, het na my mening sodanige kritiek 
regverdig. U persoonlike aanvqlle, bele· 
digings, uitdogings ens. is goedkoop 
foefies in die styl von mnr. Woods waf 
legs die onervare redakteur tot 'n 
nuttelo e pennetwi sal uitlok. Die 
trant van u bTl f taan in koddige 
tee" telli"g met die hofllkheid waf u so 
propageer. - red.} 

nd I 
WALD MAR GOUW ,WitS nhor, Skryf: 

'''n oor te lag? Is dit ni In banali ring 
v n di roemryke riddcr van La Man-"--~--~~--~---- 
eh nie'! Sowa! v n mi plan dheid i 
ongelooflik! Maar, hclaa trak i dit 
tipcrend v. n die dekadcnsi van die 

on t t 'm, ma r mod rn kudd·d nke. 

Nadat die Here dan met 
hu II preek het, i Hy opw 

neem in die hem I en het 
n it aan die regterhand 

van God. 
Marku 16:1920 
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OP die stoep van sy vakansiehuis by Hermanus on tspan Dr. Malan 
saam met sy vrou, mev. Maria Malan, en dr. Con de Villiers. In die 
artikel hieronder gee dr. Con 'n insig in die persoonlikheid en 
gewoontes van "Doktor". 

Lewensge kiedeni van 
.F. Malan 

dr. 

kortlik e ket 
D ur Prof. Bun Booyen 

DANI"~ L RANCOI MALAN, vierd rst Mini t 
van Suid Afrika, is op 22 Mei 1874 op die plaa Aile , rloren 

naby iebeek-Wes g bore. Hy ontvang sy koolond rrig op y 
geboortedorp en tudeer verder op Stellenbosch, w ar hy di B.A.- n 
M.A.-grade verw rf. Na aflegging van die propouentseksamen gaan 
Malan in September 1900 na Utr h t, Holland, wa r hy in 1905 
promoveer tot doktor in di lod gel erdh id. 

"M o 
• v 

D u~ Dr. Con de Villi r 
DR. MALAN is 'n eeu gelede gebore en lank reeds aan die Bolandse moedera rd teru gege . Die jar h~t 

verbygesnel en hy het 'n persoon in die geskiedenisboeke geword. Sy vriende wat hom oorl ,1 

gryskoppe tot wie die digter die vermaning ri : e rsd ags luim rook jy. 

Malan se politieke 
bydrae 

MNR. SCHALCH PIENAAR 

• senmg 
Deur Schalk Pienaar 

DR. D.F. MALAN het in 1915 tot die politiek to getree met di man, 
drywende gedagte dat die magteloos verskeurde Afrikanervolk toor. 

heropgebou moet word en as basis moet dien vir Suid-Afrika se ~ ..... _.. __ ~ ""'" 
toekoms. Paradok aal genoeg, is hy twee maal daarna gedryf tot 
optrede wat hom blootg stel het aan die verwyt dat hy die Afrikaner 
skeur, en inderdaad ook daarna gelyk het. 

Die eerstc was in 1934, toe hy 
g weier het om a rm met genl. Hertzog 

in te gaan in die nuwe V rcnigde P rty 
wat d ur hom en genl, Smut ge tig is 
en waarin die oorgrote decl van die 
Afrikaners opgcnc m is. Dr. Malan hct 
met 'n minderheid weggebreek. 

DUITS 

geaar el om in daardie g loof ook die 
woestyn te kie nie - dat di Suid 
Afriknan nasionalisme waarvan die 
Afrikaner die historiese draer is, die 
ba ic e politieke dryfv r is w t di 
gang van ke in Suid-Afr ika moet 
bcpaal en dat daarop aJle 11 Suid 
Afrikaan e eenheid en krag gebou kan 
word. 

Hy i sckerlik nie verkeerd bewys 
nie, 

Di tw ede k er wa in 1941, toe ------------ 
hy oorlog verkla het teen daardie 1I1ERDIE borsbeeld van dr. 
~ I .van d~e l'!asio~ale Afrikan rs wat Malan staan tans in die D.F. Ma- 
In die anti-Britsheid van die tyd op . 
loop g raak het m t di Duit poli- lan-gedenk entrum. (Sien bl. 1 OOf 
tieke opv ting van daardie jar • die inwyding van die sentrnm wat 

Hi rdie tw e gebeurtenis het b - vanmiddag plaasvind.} 
hel e rs 'n verwerping van Afrikaner- 
apheid en toe van Mri ner-ek tre 

misme. Albei kere - binne di kor 
tydp rk van we jaar - w 8 die 
skeuring pynli en bitter. 

EIND' 

Hy h t rotsva g glo - en nie 
Do ·tor "op p .. 
g of w uithui ig (Vervot. op bl. 9) ( rvo op hi. ~ 
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t 

I 
i e. W~n in Xuwe G(j ate. 

I 
t 

00 

On d aglik kr akwit oorjas ie 
verduidelik wa irom k v ndag man - 
h md teen 'n fcnornenale tempo kan 
tryk (geen uitn diging), 

Ml D , 

; D IE somer het ryp geword en 
l nou in die herfs is die 
natuur smagtend na die verfris 
sende reen om die dorheid van 

II die aarde te lawe. In hierdie 
I reen Ie die belofte van nuwe 
1IIIcwe opgesluit, 

II 
Met die draai van di sei 

soene beleef ons jaar na jaar 

II 

Pinkstertyd. 'n Tyd waarna 
met verwagting uitgesien kan 
word, omdat dit die belofte 
van verfri ende geestelike reen 
inhou - 'n gawe wat nuwe 
Lewe bied - 'n onderskeid wat 
nuwe in gee of opnuut tot 
dieper insig lei. 

Het die tyd nie aangebreek 

om bewustelik 'n tydjie opsy te 
sit om te luister nie? As ons 
luister en nie self die antwoor 
de wil gee nie, sal die Heilige 
Gees nie dieptes in ons ontsluit 
waarvan on nie nou bewus is 
nie? 

My vriend, ek en jy moet 
self besluit of ons dor na 
vernu wing soos 'n dorre aarde 

ag na reen. Laat ons in 
hierdie najaarsdae bewus wees 
daarvan dat on Pinkstervernu 
wing in Jesu Christu kan 
smaak. Hy wat gese het dat ons 
krag sal ontvang wanncer die 
Heilige Gees oor ons kom. 

DEONB UWER 

, i 

tot 

LE A HOE OM U DIAMANT EKONOMIES TE KOOP - 
KOOP VAN 'N GEOLOOG EEN 

SLYPERSPAYSE 

1.1 . I II THI AUL -GE OU 101 (? t' "" ~amondd THIBAULT-PL IN 
'en _:)mi h -LJ iamanlo KAAP AD TEL. 3 

•• M r 

ON: 
ON 

I 207 

al vir 200 p r on ( an tu- 

t ,00 per. n . 

(d vir funk- 

SG-LO R EJ 

lavler- 

( If v rv rook in i n di . 



MINE'f.TE JOUBERT, Huis 
Neethling, Skryf: 

w • 

Ontvredene l{raal{ Mat· e-smaal af 
Resensies Uit Ander Oogpunt Geresenseer 

Deur Kritikus Kritikus 

in dl 

8 

OM sommer dadelik te begin - wie is 
Coenraad Vis er? 
Nag idderend van kok oar die 

aanhalings uit: Oxford Companion, 
History of Western Mu ic, XYZ der 
Musik, Everym n's Dictionary of Mu ic 
- (ek het 'n sterk vermoede dat Ig. 
veral 'n groat invloed en uitwerking op 
sy mu ikale uitlatings het) - voel k 
my genoop am die deursnee studen t 
wat begin twyfel het oar y individuel 
musieksmaak en -kennis te verdedig en 
te troos met die ged gte; die nh ling 
van mu. ikale geskrifte i nie noodwen 
dig die cffektiewe eienaar kap van mu 
sikale intelligensie nie. 

aan dis ipline van die kant van die 
dirigent? ) 

Tydens die concerto het mnr. Vis- 
r dit hinderlik gevind dat "die soli te 

in die tweede tutti haar naels en die 
klavier met h r sakdoek sit en koon 
maak." Die pianiste het beslis nie haar 
naels it en koonmaak ni , maar wei 
van die sw t ant lae probeer raak - 
dit i 'n bckende f it dat klam vinger 
en klawers onsuiwer note laat klink en 
vingers laat rondgly. Oor die alg m n 

---------.-----------------------------~ 

ONGELOOF UK 

Etes 8 vredig Nie 

HONGER PYNIG 
Die T Uys- en Barokkonsertre- 

scnsies was ongelooflik. Ek wee t nie 
hoe mnr. Vi r kere insn des kon 

-kwytgeraak het nie, 
Die resensie van di Forte cue-Per 

ret-konsert in die besonder: die eerste 
werk van Mendel ohn was be onder 
good gespeel - maar grensend aan die 
interna. ionale? En of daar nou twe of 
drie of scs terna's i en of hulle nou in 
D of Bvmol mineur gespeel word en of 
die tjello's of die timp ni nou speel, is 
nie ter sake in 'n re cnsie nie. (Tor 
loops, klarinette en fagotte i hout 
blaa groepe, nie .1 g. twe houtblasers 
nie.) Ek is bly die kon rtmee ter het 
besielde pel gelew r hy i 'n uitstc- 
k nde violis net jammer y volger 
was am opvallend ongelyk (vanwce 'n 
gebrek aan kon en tra i of 'n gebrek 

CAROLINE STAATS, D'Ouwe Werf, Kerkstaaat, Skryf: 

MEl. H. BEK ER, Wil- rmahof, 
kryf: 

WIN • N V ~RlIES 
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NHOFWEN , 
NHOMBRE 

I N 'n wedstryd wat nie beson 
der goei tenni opgelew r 

het ni , het Andre v n der M rwe 
veri d Vrydag in di finale van 
di Round Robin-toemooi daarin 
ge laag om sy jonger broer en die 
gun teling, Leon, in twee stelle 

.' met 7-6 en ~4 te verslaan. Met 
DAC,BR EK het verlede Vrydag in iervlei ~aarm geslaag om hierdie oorwinning het Andre ver- 

Medies wat toe nog onoorwonne was, met sesiten punte teenoor d vi 1 ... , bOb k f go Vir sy neer aag vroeer vanjaar 
sewe te klop. Oit beteken dat n~t Li erta~ e~ a~ ree na vy in di Univer it itskampioen- 
wed tryde in die Sauer-liga nog Ole geklop IS me. Die wenspan se ka t h di k . Leon . , dri 't fd 1 PP, oe y I m voor 
Punt het bestaan uit vier driee terwyl M die n ne en n s ra oe b . , mo s mg. 
aanget ken he t. Ga ie 1 heron 'n nctji se strafdo I be 

haal, wat Dagbreek se voorsprong na 
~3 laat krimp het. 

D arna het Dagbreek op y beurt 
t t di aanval oorgeg an. Met 'n prag 
tige lo-poging druk Bruce Jenkin vir 
Dagbrcck 'n drie, nada t hy byna d ur 
die he!e pak voor peters van Medic 
gehardloop het. Di doc! kop wa mi 
en ru tyd breek ann met Dagbreek 8-3 
voor. 

Na ru tyd het die waarder Medics 
pak tulle skoon balle uit die va te p 1 
aan hul agt rlyn bcsorg. Met soveel 
balb it het Medie twee gevaarlike 
vlcuel, AI x v n dcr Walt en lang 
Kritzingcr, g no hardloopkun g kry. 

_._L. --, Hul vcrnaarnste uanvalswapen w s dan 
o k 'koppe vir di vleucls oor hul 
t n tander agterlyn. 

SLANG 

y teeds 

En I ANDRE SPEEL 
KISHOU 
TEEN LEON 

noorwo ne 

VERD Dl ING 

Leon het goed begin en spocdig wa 
hy vi r potte voor. Daarna het Andre 
hom If egter regg ruk en vyf potte na 
meka r ingepalm om die telling op 5-4 
te an te brin . Met die telling s 
pot elk w n Andre die valbylpot 7-3 
en daarrnee die t I 7-6. 

Di twc d t t h t r dclik elykop 
vcrloop. Dit w duidelik dat g eneen 
van di tw c hul be te tenni el wer 
het nie en hull m alte m keer 
hul af laanpotte af taan. Boonop h t'n 
paar lawaaierige toe kouer nie juis 
geh Ip om hul kon ntra ie t vcrbcter 
ni . Uit indelik wa Andre sc groter 
ervarmg gter te veel vir di b tendige 
Leon. en hy wen ook die twe de tel 
6-4. 

In di dame fd ling van di toer 
nooi het Chri tin Marais maklik ge 
w n, met Jeann Rou au in die twee 
de plek, 

SHORTI' VAN DEN BHRGlJ van Helderberg word net-net by die 
do llyn ge uuit deur Richard Visagie en Schalk Giani van Simonsberg. 
In In besom/ere harde ell spannende wedstryd het Helderberg verlede 
Vr da mel 14-// teen Sim nsberg geseevier. III die eerste helfte het 
J, han Mouton ell Fanie Gouw vir Simon berg driee gedruk, en Dawie 
Prill lao '11 strafdo I behaal. lIelderb rg e punte II I he taan uit twe 
driee deur vleuel Wi/lem Louw. In die tweede helftc het die pann 
deureu tyd bai geed teen m kaar opgeweeg ell '11 gelykop uitslag SOli 
mi kien di beste wees. Twe strafskoppe deur Frans Marais het egter 
eer Helderber. e agt r tand uitgewis en hulle daarna di wenpunte 
be org. 

D gbr ck h t cer tc punte aange 
teken t h elagtcr Piet Bergh di bal 
uit gebroke p I in di hand kry, talle 
v rd di er in di lug laat ryp en 
oor a 11 vir 'n dri . Di doel kop w 

Hi rna het M di met'n st rk 
ten, anval begin, en dit wa I g goeie 
verdedigin en som gcluk a n Dag 
br ck e kant wat punt verho d het. 
Tien minut v or ru tyd i hul her 
ha ld prob er la eg ter beloon toe 

VEGT .RUG 

SAUERLIGA 

S. W. V. P. 
5 5 0 10 
5 5 0 )Q 
5 4 1 8 
5 4 1 8 
5 3 2 6 
5 3 2 6 
5 3 2 6 
5 3 2 6 
5 3 2 6 
5 2 3 4 
5 0 5 0 
5 0 5 0 
5 0 5 0 
5 0 5 0 

LYNSTAAN 

rum bre k h t en ker 'n 0 ie 
derti tr e g hardloop h tom 11. by die 
hoekvlag te gaan druk. Tokkie Klepper 

v rvyf kop w • ter mi Op daar- 
di tadium wa di tcllin 16-4 in 
Wil nhof un . 

VI SE V. PIEKE 
IN DIE [oto hierond. ,r word Bennie van del' Merwe, skrumskakel, van 
Huis Vis er lastig geval en slaag hy net daarin om die bal weg Ie kry. In 
hi rdie Sauer-bekerwed: tryd het Hui Visser vir Pi ke met veertien 
punt teenoor vier geklop. Aanvanklik was die spanne baie gelyk 
alhoew I Jaco Jooste vir Huts Vis er met twee strafdoele laat voorloop 
het. Pieke se enig te punte het bestaan uit 'n drie deur Johan Coetser, GERALD LUBBE (slot) bemees 

~_----------~~-----------~~~~®~fuhk~~~~~~m~~~~~~n~~~~~&~~~~~l 

I egter beter begin speel en vanaf 'n lyn taan het haker Terblanche krum kakel ;rikkie Rademan ge 
voorom gebars vir 'n drie. In die sterk skemer het Huis Visser [inaal reed taan om ~ agterlyn te voer. 
die oorwinning verseker toe Andre Verster oorgegaan het vir 'n drie. Tog het dit nie altyd so goed met 

v rl d Vry 'n 00 win- Die vervyfskop was mis en die eindtelling wqs 14-4 in Huis Visser se Hel hoogte gegaan nie, toe hulle 
I. Di w n p n punt h t gun . met 22 punte teenoor 15 deur 
t n, t rwyl ud Mol n Huis Marais verslaan is. In die 

tr fdo I . 'f!t uni Kot~ II. t eerste helfte net Dian Smit en Van 
t k n n n and I III di Zyl Loots vir Huis Marais driee 

gedruk wa t albei deur Joos te Bru 
wer ill doele am kep is. Helshoog 
te het geantwoord met 'n drie 
deur Andre Dippenaar, wat gedoel 
is d ur Pierre Meyer. In die twee 
de helfte het Huis Marais be son 
dere goeie rugby gespeel. Hiervoor 
is hulle vergoed met twee driee 
deur Minnaar en Auret, terwyl 
Giepie Bosch geslaag het 11'1 t 'n 
sk pdoel. Vir lIel, hoogte h I Paul 
Smit '11 drie druk wat gedoel is 
d ur Meyer, wat oak ;1 strafdoel 
behaal het. 
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pIEKE het Saterdag geskiedeni gemaak toe hulle die erste ko huis geword h t w tin 'n w d. ryd v or 

Intervar ity teen 'n Tukkiekoshuis te taan g kom het. 
i 
I vir 
indo 

SP L WISSEL 

DIE vleuel van Boekenhout het hier geslaag om te keer dat 
punte aanteken. Die twee untverstteitskoshuise he! voor Intervarsity 
teen makaar gespeel. 

INuwe Hokkiel 
'n N UWI:.. oort hokkie het y kop 

op Stellcnbosch uitgesteek. In 
die sp 1 word van legs s spelers 
gebruik gernaak. Die Matie . tw~ DIE Tukkies kon toe nie daarin slaag om hul If op die Matie t wreek ni . In 'n taai n p nn nd 
boon te klub spanne peel nou hierdic ., k I kIt P t 
. pel am hul balbche r op te knap. wedstryd het dle twee spanne voorv:rlede we.ek t en m . a r ge ~ op g ?e . me ." p n . 

Die spel h t ontstaan in Duitsland Alhoewel die Maties voor die wedstryd a die gunstelinge be ou IS, was dit tog duid lik d t die mann van 
waar d.aar in die wintermaande bi~. die Noorde hierdie jaar vasbeslote is om.vir di n erlaag wat hulle v rlede ja r op oetzenburg gely het, t 
nensh~l ge peel wo!d odat hulle III vergoed. Vir die doel het hulle reeds 'n week voor die tyd bymeka r ekom om t ~ n. 
oefcnmg kan bly. Ole wed. try de d ar 
word op 'n gladd oppervlakte g pe I 
en di spel i vinnig. 

TOERNOOI 
Volgen Cari Ro Inne v r kit die 

reel nie soveel van normale hokki ni . 
Die bal mag nie di grondopp rvlakt 
v rlaat nie. Hier op Stellenbosch moet 
hulle egter op gras sp el en kan die reel 
nie te streng toegepas word nie, Ikeys 
i b ig am 'n t rnooi op rood wood 
te reel. 

AG 'RLYN 

VERWARR 'NO 

Twe holf 

MATl -M lSI i 

V 
A 

n D. Hugo. 

SWEM: D. Louw n F. Myburgh. 

SI RSW 'M: A. -ry, 

T 1. 3963 a 1 0 



h t hulle in '0 t al stryd net-net 
gekry. Die telling wa 6·4. 

Nog 'n t feltennishoogtepunt was 
di Univ r iteit kampioen k: ppe wat 
op 25 April tc H 1 hoogte plu gevind 
het. Johan l.ouw het met puik pcl 
daarin e laa om Hoffie Meiring in die, 
eind tryd met dric pelle te n twee te 
verslaan, Laa. enocmd h t weer pr s 
te r deur in di WP 021 K mpio n- 
kapp tot di halfeind tryd tc vord r. 
Hy word tun. a nomm r dr ie in die 
ond r-21 Idcling in die WP g r ken. 

PUNTEST AND IN KOSHUlSLlGA: 
w g v p 

2 2 004 
32014 
2 I 0 1 2 
2 1 012 
2 1 0 J ~ 
3 I 0 2 2 
3 1 022 
20020 
J 001 0 

Tafeltenni liga 
Wyd OOp 

A an die einde v n v rlede jaar het Matie portmanne nag 'n nuwe terrein b tree toe die Bofbalklub van 
die Universitei van Stellenbo ch ge tig i . Met hierdi stap is 'n portsoort, wat reeds sowat tien jaar 

g Jede uitge terf het op die Akker, met oveel geesdrif hervat dat daar na slegs een seisoen reeds 'n blink 
to koms vir die kJub voorsp ) word. 

::':"'~~_:__:'--~:'::"':'--------------------.....L~================:;'1 DIE hernuwing van Coetzenburg nader nou vinnig voltooiing. Die 
eerste atletiekseisoen op die nuwe baan word met groat verwagting 
ingewag. Daar is verlede jaar in November met die bouwerk begin 
met die verwagting om dit gouer te voltooi. Die hoe kleigehalte van 
die grond het egter verhoed dat dit kon geskied. Die materiaal 
rekordtan, wat gebruik is om die baan Ie bou, is dieselfde wat 
gebruik is vir die baan waarop die atletieknommers in die 
Olimpiese Spele in Munchen gehou is. Die veld sal nou hopelik 
weer vir rugby gebruik kan word, alhoewel dit veiligheidshalwe 
effens verklein is. 'n Nuwe pawiljoen en rugbyveld sal gebou word 
om die reeds-bestaande fasiliteite aan te vul en in 'n toenemende 
behoefte te voorsien. 

Kosh uissokker Brei 
'Heelwa 

UOt Op Al ker 
In 1964 h t die klub 'n "little hui kk h di t: 1 d . b . ddt . league"- pan i e kryf wat slegs uit K o~ U1SSO er et ie arge ope ty so ul~ge rei at a~r ans In twee 

0-14- peler b ban het. Die docl hier- hgas van sewe spanne elk meegeding word. DIC Barracuda 
mee wa om die peler van jong af die Tasscnbcrgspan (twee privaatko huise) i tans bo-aan die puntelys in 
tegni . v ar~ighed aa~ teo leer odat die cer te rondte. 
di untv r it It pan l~ di to kerns Die A-Iig be. taan uit die ewe afgehandel. 
~arby sou kO.n baat vln~. Alhoewc] panne wat veri de jaar bo-aan die 
d~ klUfb danrdl~ ja . r o.ntbmd h ~. wa puntelys wa .. Wed tryde word tans op 
dit vy va? hi rdie ,long uns wat 'n afwi. lende ba. i tu sen die A- en 
~wat neg: jaar lat r dlc,eer te 1 de van Bdigas op Sat rdagoggende be Ii . Die 
de nuwe klub sou word. li awed tryd word oor twee rondt 

in die WP w Di pringbo Joh n 
Goo n en Wp· peler 00 Teddy 
Ev Tom Barry en rhard Kuhn, 
h t lank di Man pet gedra. Ook die 
Sprin bok rugby pIer , Jan Pickard n 
1]01 Lategan, wa in die somermaand 
yweri sp I r . 

lONG PAN 

Maties Oes 

Louere In 

PUN TE LYS 
s w g v"dv dtpunte 

So 4 2 2 0 12 2 6 
3 2 I 0 6 2 S 
421 1 S 2 5 
3 2 1 0 205 
3 I J 1 323 
301 2 031 
4 0 0 4 0 16 0 

w g v dv dtpunte 
3 2 1 0 735 
320 I 814 
21]021 3 
2 0 2 0 J 1 2 
1 0 J 0 331 
30)2050 
2 002 070 

B 

10. AND 


