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TWEEWEEKLIKSE STELLENBOSSE STUOENTEKOERANT 

UITGEGEE ONDER BE KERMING VAN DIE SR 

Jaargang XXVIII, Nr. 7 Prys 5c VRVOAG, 7 JUNI 1 74 

OP 'n onlang Studenteraadsvergadering i 'n rno ie eenparig 
aangeneem dat die Studenteraad sy standpunt ondubbelsinnig tel 

dat hy nie bereid is om in te meng met die reelings wat getref is tus n 
die Rugbyklub van die Westelike Provinsie en die klub van die Maties 
en Ikeys andersyd vir die wedstryd tu n die Suidelike Universiteite 
en die Leeus nie. Ook wit hy hom nie bemoei met die feit dat 
Stellenbo ch 'n ope rugbyklub is nie. Di voor tell r was Leon 
Kuschke en die sekondant Piet Vorster. Die mosie is na aanleiding van 
'n onlangse berig in 'n Kaap aandblad ter tafel gele. 

MA E A Vloed' 

Leeus • DIe mislei 

SHFG SPEEL 

LAVRINE PLATZKY, 
ster van die lkeys se SR. 

Volgens dr. Crav n, wat self gespe 1 
het, was daar ni 0 'n aangename gees 

. as wat tu sen die Mati n Ikey II n 
Voorsit- ondervind i nie. Sedertdien het die 

pan van di Suidelike Univ rsiteite 
nog altyd net uit Matics en lkeys 
bcstaan, Die pan dra deesdae wit 
rugbytrui en op die trui, b adji 
das v n elk spelcr staan U T-U . 

KOLLEGES 

• Vlr 

Die 
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iller Hoogty r 
vertoon. Met 'n akteur os Jo Bolog 
na j di g gwen r g vir 'n pann nd 
riller. 

MOLLY ND 
LAWLESS OHN 

Die 

eid Vir 
K mp n 

d 

DIE UNIVERSITEITSKOOR saam met hulle briljante dirigent, prof. Philip Machachlan. Hulle het 'n baie 
ge laagde optrede voor In studente-gehoor agter die rug. 

G 
A 

Die koor word ,11 uk s toege- 
wen met hierdi to r. Ons dink in die 
bcsond r n die uit tekende dirigent, 
prof. Philip McLa hlan, en y eggenote. 

ThLL NBOSS STUDENT 

vir 

KLAVIERWERK 
VAN CHOPIN 

YVONN ~ BRY LAND 
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wat alreed Stellenbo ch besoek h t. 
Op die 20 te September sal die 

gevicrde Franse tjellis, Pierre . ournier, 
saam met die Kaap c pianis, Lamar 
Crow on optree, Stellenbo: ch voel be 
sander ge~erd om hierdie beroemdc 
kun tenaar hier te kan onthaal. Hy 
bcskou die Konservatoriumsaal as een 
van sy gunsteling-sale vir optrede . 

In samewerking met Kruik word 
die Jeug-Concerto-fees op die 8ste Ok 
tober in die tadsaal aangebied. Agt of 
tien pryswenners van die provin iale 
kompetisie, spe 1 elk 'n beweging van 
'n concerto. Die beste jong talent kom 
dus hier optree. 

DIE reeks musiekkon rte vir die 2de 
semester is bekend gema • Dit 

blyk 'n hoogtepunt in konsertreekse te 
wees en is be li 'n moet vir elk n wa t 
mu iek Jean ni ten w rdeer. 

Die reeks begin op die 9de Augus 
tus wanneer die jong Amerikaanse pia 
nis, Theodore Lettvin, sy eerste besoek 
aan Stellenbosch bring, 

Die Tllbingen Universiteitsorkes 
kom vir vyf dae na Stellenbosch. Hier 
die groep van agtien strykers het reeds 
professionele standaard bereik en bring 
slegs besoek aan Stellenbosch en 
Bloemfontein. Hulle het onlangs Aus 
traliE besoek en wa in 1971 ook hier. 
Op die 17de Augu tus lewer hulle 'n 
program in die Con erve a1. In oorleg TAMASSY 
met die Univer lteitskoor en die Koor- Eva Tamassy het geen bekendstel- 
vereniging van Stellenbosch, .. die ling nodig nie. Sy tree saam met die 
orkes am met die nodige blasers van tjellis, Eleftherios Papastavro en die 
die Kruik-orkes, die Haydn - Nelson - pianis, Lamar Grow. on op wanneer 
mis en Hubert du Plessis se Slamse hulle as trio op die 18de Oktober 'n 
Decide in een progrt m aanbied. Hierdie konsert aanbied. 
program word op die 19de Augu tus in Benewens die uitstaande reeks kon 
die Nico Malan en op die 208te in die erte, is die Sondagaandkonserte ook 
stadsaal van Stellenbosch aangebied. weer iets om na uit te sien. Die 

Alberto Mozzati, die blinde Ita- beroemdc konsertpianiste, Laura Sear 
liaan e pianis, gee 'n konsert op die le, sal optrce en 'n aand van Spaanse 
13de September. Hy is die Icermeester mu iek word ook beoog. 
van Alberto Colombo, die blinde pianis MINETTE JOUBERT 

PETER KRUMMECK, as Plaston, diep in gesprek met Greth -Maria fox, as Saar, in die KRUIK-opvo rin 
van die nuwe drama van P. G. du Pie sis - Plaston: DN~ kind. 

·Die Wintersp-rokie 
PLASTON: DNS-KIND, di nuutste werk van P. . du Pie is, word v n 11 tot 15 Juni 

Afrikaan e toneelge 1 k P van Krui in di H.B. Thom-teater opgcvo r. k h t die openin 
hierdie aanbieding in die Nico Malan-teater bygewoon n die volgende indruk gekry: 

verband III t so 'n 
die m I opp - 

E ~RST' 

I 

BO: FRANZ PALM as Florizel en SYBEL COETZE~ as Perdita in die 
pas-algelope opvoering van Die Wintersprokie van Shakespeare deur 
UTS. Die werk is vertaal deur prof, W. du P. Erlank. 
ONDER: JOHANN VAN HEERDEN as Leontes en JEANETTE DU 
PLESSIS as Hermione in hierdie opvoering. 
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TVA 
M ehoor MSE 

G 
IN sy inwydingsrede by die opening van die D.P. Malan-gedenksentrum het min. P.W. Botha, Minister 
van Verdediging en Kaaplandse leier van die Nasionale Party, hulde aan dr. Malan gebring. "Hy is 

Ieier vir g lagte wat was en ge lagte wat sal kom", het die minister gese. Min. Botha het die hoop 
uitgespreek dat die gedenk n trum 'n simbool van onselfsugtige diensbaarheid sal wees, asook 'n teken 
van hartlike samewerking. God man wat nooit y geloof verloor wi optel Benewens univer iteitsaan 

het nle. ' Hierdie pragti gebou op die bi ding I die look gebruik word 
kampu. i 'n simbool van geloofsopti- vir jeu saarntrekke, groat viering van 
mi. me", het dr. Gericke gese, nasionale ard, vergad rings en kon- 

gee Daar i ook 'n v rhoogg de lte 
G BRUIK vir gebruik by gradeplegtighede en an- 

Mnr. Loui W els, senior publika- der geleenthcde. 
iebcampte van die Univer iteit van Mnr. We Is het ge" dat enige 
Stellenbosch, het aan Die Matie verdui- tudentevereniging, kool of kulturele 
delik waarvoor die D.P. Malan-gedenk- organisa i van die gedenksentrum ge 
ntrum gebruik sal word. Die sentrum bruik I kan maak. If politieke 
1 ond r mcer gcbruik word vir ver- partye sal dit kan ebruik, maar moet 

trouen kri i wat die wereld belew toon-tenniswed try de en die opleiding soo enig ander liggaam eers aansoek 
di' vertrou nodig h t. Dr. Gericke het en b oefening van binnemuur e porte do n by di beh erkomit e. 
di hoop uitg p r dat dr. Malan sao bo , t i, judo, karate, gimnas- Die voor e ged elte v n die gebou 
altyd In die jeug bekend al we sa 'n tick, pluimbal, korfbal, skerrn en ge- be taan uit 'n gedenksaal. 

rtypoli iek Op 
Ond r 

mpu 
o krg 

OLITIEKE aktiwitiewe was sedert die begin van die jaar baie 
prominent op die akker. Die Matie het onlangs 'n ondersoek na 

die aktiwiteite en organisa ie van die studentetakke op die kampus 
gelood . 

Jan Heunis, die voor itter v n die 
Stel1enbo e Stud ntctak van die Na 
. nale Party, het die organi ie van 
die N ionale Party aan Die Matie 
verduidelik. 

N SIONALE PARTY 

y roem in 

R' lEW PARTY 

met 
bou, 
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enatore et Virgine 

"Oat by privaatlo icsinligting in die '''Dat die administrasic verso ,k word 
jaarboek ook die koshuiswyke en 'n om inligting a ngaande die mediese 
aanduiding van hul ligging, asook die dienste deur die Universitcit verskaf, in 
name van die inwonende hoofde ver- die jaarboek en Studentcgid op tc 
strek word." neem." 

"Oat die lidmaat kap geld vir pri- "Oat die Primarii-komitee jaarliks 
vaat tudente soos op p. 53 in die aanbeveling m g maak ter wy iging 
jaarboek vermeld reggestel word, en al van die algemene bepalings soo VOO( 
die inligting daaromtrent duidelik ge- ge kryf deur die Raad v n die Univcrsi- 
_fo_r_m_ul_e_e_r_w_o_rd_._" __ __,... __, teit in die Jaarbo k." (Die ou bcpaling 

het die Komitec legs twee-jaarliks 
wysigings gernagtig.) 

"Dat die Admini. tra ie pogin s aan- 
wend om die onbevredigende halt 
van di was zoeddiens wat deur die 
Universiteit vcr kaf word, te verb ter; 
dat punt 28 op blad y 57 in die 
Jaarboek (ond r die titel"W oed- 
diens") ge krap word en dat h lharti 
g . teun toeg e word aan die was 
goed-petisie wat tans op die karnpu in 
omloop is." 

De mond Baard van Liberta h t 'n 
be preking ingelui oor die onmoontlik 
heid van doeltreffende kontrole oor die 
aanhou van motor deur e r te en 
twecde jaar-privaatstudente. Tog ver 
wag die Administrasie dat sodanigc 
kontrole deur die betrokke hui. komi 
tees uitgeoefen moet word. 

• 

Wasgoeddiens Betreur 
I N die SR-Iokaal is die volgende vyf mosies eenparig aanvaar op 'n 

Primarii-vergadering g hou op Woensdag 29 Mei: 

Bogcnoemde tudente is verplig om In 'n POSing om die probleem op te 
by gebruik of aanhou van 'n motor- 10 is briewe en vorm wat deur die 
voertuig op Stellenbosch (nie leg betrokkenes ins vul m~t w,?rd, aan I 

kampusgebicd nie, maar die muni ipale aile r te en ~ de Jaar PI!v , tstu 
gebied) hierdie voertuig per oonlik aan~!' g tu~r. Ole oneffe tiwlt .It van I 

te meld by die Afdeling Kampusbcheer die metode IS da~ da~. en, man. r v~n I 
in Victoria traat. . on tr ole , oor ~e JUIS~CI~ van di 

. r. te en tweede j ar studente mag mform I op die vorm I me, 
nie motors op Stellenbosch aanhou of 
gebruik onder. pe: iale verlof van die 
Rcgi trateur (Akad mie ) ni . Sodanige In nog 'n besprekin is tn onder sock 
verlof moet verkry word voord t die deur di Admini. trasie na di a nstel 
motor na Stellenbo ch gebring word. van 'n studentcdekaan b preek. Daar 

Die t rrcine v n di Univcr iteit is 1 d n dir k met hom ge kakel word 
gesluit vir motorverk er, behalwe vir oor aangeleenthedc soos die funksie 
persone wat toestemming verkry het van elke huiskomitc lid, eerstejaar 
om 'n par e rplek op die kampu te "probl me" en ander r levant 
g bruik. Ieenthede. 

ONEFFEKTlWITEIT 

DEKAAN 

• 

in di Boland nie! Oit h Ip nie di 
moeite w rd gedoen om berigte op t 
n ern cn dit word nie uitge ai ni . 
D arom voel t r dat die tyd 
an ebreek het dat 'n Stud ntcv ria 
progr m aangebied moet word vir die 

v 

( :- 

rsoo 
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Vrydag, 7 Junie 1974 

SU -Wedstryd 
(Vervolg van bl. 1, kol. 2) 

Dr. Craven bet laastens beklemtoon 
dat die Rugbyklub van SteUenboscb 
hom nie "d ur sO 'n SR sal laat 
rondvocter nie" en dat by S'f rugby- 
vriende by die lkeys bystaan. 

Die afgelope week was daar wye 
reaksie op die besluit van die Ikeys 
se Studenteraad. 

KLEUREKOMITEE 
Die ktewkomitee van UK he t in 'n 

brief aan Sir Richard Luy t beswaar 
aangeteken teen die Sk-be luit en hom 
gewys op sy eie verklaring iri Oktober 
1970. Daarvolgens berus die besluit om 
lntervar ity te speel, die keuse van die 
plck en die dag sowel as die kies van 
die span vir 0 'n wedstryd by die 
betrokke spor tliggame. 

Verlede Vrydag het drie lede van 
die SR van UK same prekinge gehou 
met Sir Richard Luyt, prof. B. Beinart, 
hul vise-rektor, en twee bearnpte van 
die Ikeys rugbyklub. Daarna het die 
SR in 'n verklaring ge ~ da t.,y Y 
besluit sal heroorweeg. 

Op 'n daaropvolgende studente 
raadsvcrgadcring kon die SR nie tot 'n 
be li ing korn oor hut optrede at dan 
nie, teen tudcnte wat op 11 Junie in 

~ --------~-------- -~d~ ~n"nd~S~~li~UnWm~re~ 
gaan peel nie. Daar i gestem oor twee 
voorstelle. nl, om hul be luit aangaande 
die beoogde optrede teen rugbyspelers 
wat die studenteraadsbesluit ignoreer, 
te herroep en tweedens om die besluit 
te bckragtig. • 

ST AKING VAN STEMME 
In allerlei gevalle wa. daar 'n sta 

king van stemme, nl, ses ten gunste 
daarvan en ses daartcen. Laurine Plat 
zky het verkies om nie haar beslissende 
stem as voorsitster uit te bring nie. Sy 
het aan Die Marie gese dat sy haar 
be lissende stern teruggehou het omdat 
sy meen da t dit 'n saak is waaroor die 
studentemassa self moet besluit. 

Donderdag 6 Junie is daar tydens 
etensuur 'n monstervergadering gehou 
in die Jamesonsaal om oor die aange 
leentheid be Ii . Twee sake, nl. die 
erkc nin van die deelname a n rassis 
ticse sport as amptelike beleld e of die 
studente op 11 Junie vir die Suidelike 
Universit ite teen die Lceus mag peel, 
i bespreek. 

VERSOEKSKRIF 

II Y R E HOU lNG, 
IE afgelope paar jaar het die verhoudinge tu~sen die Ikeys .en 
die Mabes hoofsaaklik weens die verbreking van somnuge 

sportbande, t~enemend vertroebel. Ten ~ye v~n ~ie al ~rot~r 
wordende kloof', het die wedstryde van die Suidelike Universi 
teitespan 'n ligpunt gebly - by ten minste een geleen theid was die 
twe univer iteite se lojauteite ~mverde~ld. . 

Hierdie w dersvdse welwiltendheid word tans deur d!e 
houding van die Ikey-SR bederf. Die ontwikkeling van die 
Ikey-Sk se standpunt is 'n allereienaardigste verhaal en 'n 
evaluering van hul houding is gevolglik enigsinds prob~ernaties. 

Die rondvallery van die Ikey-SR IS verrassend. DIe eerste 
mosie i op 29 Mei geloods en het bepaal dat lede van die 
UK-rugbyklub belet word om in die Suidelike Universiteite se 
wedstryd teen die Leeu te speel en· dat rugbyspclers wat die 
raad se besluit verontagsaam by die studen tehof daarvan 
beskuldi~ sal word dat liulle "die Universiteit 'n sIegte naam 
g~e". D~e rnosie is geinspircer deur die fe.it dat studente van ~ie 
Universiteit van Wes-Kaapland me m die pan 10 aanmerking 
korn nie. Hierdie mosic is met tien temme t en twee a nvaar. 

Na samesprekings tussen die lede van. die SR,. die rektor, 
vi. e-rektor en twee lede van die rugbykomltee het die tudente 
r ad sy standpunt her<;>orwecg. Op 3 Junie word die tweede 
mosie geloods - dat die SR·besImt om teen die studente wat 
sou speel, op te tree, herroep word. Die, mosie het ,met 'n staking 
van stemme verval: ses vir, ses teen. Hierop volg n derde mosie 
wat die Slc-besluit van 29 Mei wou bekragtig. Ook hierdie mosie 
het met 'n staking van stemme verval: ses vir, ses teen. By albei 
die 1 aste twee mo ies het die voorsitster haar beslissende stem 
teruggehou. 

Wat 'n flasko! Dit j er~ genoeg as 'n raad geen standpunt 
inne m nie omdat dit besluitneming vermy. Dit is veel erger as 
'n raad uitdruklik deur die uitslag van sy stemming bepaal dat 
hy ~een standpunt het nie. Waar dieselfde raad vroeer so kragtig 
op n standpunt oor dieselfde onderwerp gestaan het, raak dit 'n 
alte rigtinglose rondvallery. As standpuntinname verder doelbe 
wus vermy is deur die njC-uitbrin~·ng van die beslissende stem, 
lyk dit na chaos. Veral die teru ouding van mej. Platzky se 
b sli nde stem is, in die lig van aar vroeere kragtige optrede, 
uiters vreemd. 

Dat die Ikey·SR oor hulle eie houdin in die war verkeer, sou 
ons mee kon vrede he, maar nou gaan dit oor 'n ak wat 
SteUenbosch ten nouste raak - 'n tradisionele w dstryd word 
bcdreig en die verhouding tussen Maties en Ikeys word op 'n 
moedswHlige wyse vertroebel. Die ujt~s van die Ikey-SR se 
rondspringery is reJevant vir soverre dit dui op 'n houding van 
politieke opportunisme. 

Maar gc tel die Ikey-Sk het hul aanvanklike standpunt 
gehandhaaf, dan sou hul houding steed min m riete he. 

Die Ikey-SR se standpunt dat die woord "Suidelike Univer i 
teite" di Universiteit van Wes-Kaap)and in luit, is ongegrond. 
i~ ge.sk!edenis va!l die ontstaa.n van ,~ie. ge~ombin.eerd~ 

umver lteitespan dui daarop dat dle naam Suidelike Universi 
teite" slegs gebruik is omdat dit 'n meer elegante b naming a 
UK/US is. "Suidelike Universiteite" dui gt r nie werklik op al 
die suidelike univ r iteite nie: in ) 934 i daar byvoorbeeld drie 
Rhodesspclers in die span opgeneem, rn ar ween die nadeligc 
ff k wa t die insluiting van ander pelers a Maties of Ikey op 
die spang es gehad het, is daar be luit dat geen. universiteit of 
koUege uitgesonderd Stellenbosch en Kaapstad vir di g kombi 
neerde span in aanmerking sou korn nie. Die benaming 
"Suidelike Univer iteite" is egt r behou. 

Die term "Suidclike Universiteite'" i mi leidend en behoort 
verander te word nn U /US - di' naam ver kyn dan ook Ol!_ di 
kwapens van die v rteenwoordi~ende spelers. Die Ikey-SR se 

houding OOt "uideli Universlteite" die Univer iteit van 
W Kaapland insluit, i egter ongegrond. 

Het die Ikey-SR dit platwcg teen ge gr greerde port, 
behoort hy in konsekwen. ie al sy port panne uit di WP-1igas t 
onttrck. 

MEJ. RUGBY'! 

L IN E 
•• 

OND o 
S TELLENBOSCH is ook stadig besig om die slagoffer te word van 

van die grootste probleem van die 20ste eeu - die probleem van 
die massamcns. Hoewel die filosofie die term ietwat anders lnterpre 
te r (nie dat die vertolking nie nog 'n probleem is nie), is die getalle 
stortvloed wat Stellenbosch die afgelope paar jaar ondervind, sorgwek- 
kend. 

Die oplo ing Ie voor die hand: Die taa te paar jaar is Ka~navat 
b p rking van getalle of de. ntralisa sie. afgewa~er tot 'n kort gebeurtel~ls wat 
Daar is vanjaar begin om keuring ten slegs di vlotbou, vlotoptog en n dans 
opsigte van seker vakke toe te pas, (waarvoor kaartjies haa onverkrygbaar 
ma r of dii op ig If die probleern sal is) in luit, 'n Sporadiese kruiwr - of 
verlig, i te b twyfel. Sat di va Ie van ander r s~es duik ook sever op. yol~ens 
'n maksimumgetal . tudcnte per fakul- oorlewermg was daar vroeer jare 
teit _ indien dit nie die proble m oplos "gro~t" .dae. op die Braak of Ja~ 
ni _ dan nie v rhocd dat dit ernstiger Maralsplein die dag voor karnaval. Die 
afrnetings uanneem nie? Saterdag van die karnaval sou dan 'n 

dag wee waarop al die ou serge vergeet Daar i ook ondertussen 'n versock- 
WONINGNOOD is en tudentepret hoogty gcvicr het, krif opge tel deur Guy Harris - 'n 

'n Ander gevolg van oorbevolking i Die dinge ken ck egter nie. Daarom wit derdcj ar tudent waarin die optred 
di ern tige wonin nood ond r tuden- ck die vcrtroue uitsprcek da t vanjaar so van die R veroordeel word en die 
tc n di da rrn gepaardgaandc vo - voorsitter 'n "herlewing" sal b werk- Universiteitsraad vcr oek word om die 
din probleem. Privaatlo i (en hi r- tellig. As die Braak nie beskikbaar i regsbevoegdh id v n die SR 00. sport- 
m b doel e ' nie bale plekke wat slegs nie, wat van Co tzenburg? akc op t hcf. Hy was vol ver roue dat 
( "blyplekke" kan kla sui r nie) is AKKERJOL die "honderde tudentc" w 00 hy 
ont ttend kaars en nog duur boon- 0 m reken ek ook dat k n mens die vo ei, di p ti ie sal onder teken. 
op. Hoewel mens d nkbaar is vir di oorgrote m rderheid van die studente Donderdagoggcnd het hy reed 1 500 
hulp wat die inwon rver 'kaf, kan ek praat as ek 'n jeremiade die lug wit handt keninge gehad. 
tog nie di indruk uf. kud dat die ultstuur oor die gehalte (of gebrek aan By het bcklemtoon da t die Leeu- 
ud nte uitgebuit word nie. geh It ) van die Akkerlol. Moet die tocr reeds vyf jaar gclede en die reis- 
Op 'n meer ectbarc (? ) vlak kan die Akkerjo/ nou rcrig 'n vcr. ameling van program reed vyf m ande getcde af 

uitbuit ry legs s "golden way robbe- ou en saai grappies en 20o-agtige foto- gekondi i, Die be.luit van die SR i 
ry" b 'ou word icmand het mo vcrhale wees, wat nic cer goed is nie? "sensa ionali me" en boonop trc die 
opgemerk d t die pad dcur di abdo- Miskien moet c darcm sO dat die puik SR inkonsekwent op deurdat hulle die 
m n loop. Ko hui i hier miskien die foto's van die mooi meisies darem so 'n spelers hut burgerregte ontneem tcrwyl 
groo tst ond ar, Om die week te kleurtjie aan 'n andersins vervelige blad hulle juis voorgee da t hulle gest Id is 
begin met tn mengsel wat die 199cstie- gee. Freddie Marai op' burgerregte". 
we naam "bruin towe" het, i erg In 'n Kaap e dagblad was een van 
gen eg, rna r om die volgend dag di r ak. i s van 'n brief krywer dat die 
die lfde ding onder 'n pasteikor tee SR van die Ikcys ni di "leidendc 
te kom en d daaropvolgendc dag 'n kampu igure" is nie. Hy het die bewe- 
wort t of tw e daarby op te merk, grens • TE KOOP: Yamaha twin 1971 model ring gesta.af .op stati t~ek oor stude.nte- 
n die belaglikc. Cerugte doen die motorfiets vir R300. Kontak mev. Ie r~a~sver 'lesmgs aan d~e K~pse Umver 

rondt dat daar onder die kombuise Roux, SteUenbosch 3702 of Somerset- sltelt.watbewysdatdlc sen~or studente 
mecgedin word om 'n groot wisseltro- Wes 22284 nn ure. en die g.rootste deel v~n ~le stu~en.te- 
fee uit te loof vir die kombui wat die a sa me bel ng stel tn die verklesmg 
m te be p gedur nde die j r. . of werk mhede van hulle SR nie. 
Mi kien Ie die probleem hier! Die ~ A~NSOEKE vir .dlc VOl!~:~~~t~ Die bri f krywer het ook die in- 
no m v n y tes (verle(\e j ar was daar tn dIe 1975-redaksl van. tere sante voorstel gemaak dat die We&- 
prake daarv tt) la t my kou rillings word tot 1~ Ju~ie ing~wag by Die Voor- telike Provin it; rugby span voorts 
kry. ~n dan gaan ko huislosie volgen- tter, PubUkaSlekomltee, Sanlamgebou bckend sou sta n a die "gekombineer 
d me ter m 'r kosI 20S, Stellenbosch. . de bl nk p n v n Kaapstad, Stellen- 

Aansoek vir dIe volgende po te bo ch, Pa rl, Somer t-We, voorstede- 
word in ewag: Hoofredaktew, b- like ktubs en al die ander ongenoem- 

Die getroude op die kampu pr~ red kteur! adv rten iebestuwder, vier d .. 
be r al b ie jare om die a ndag van advertenStebeamptes, tw. e foto~aw ,1.-------------- 
Oubaa Admini tra i tc kry. V rloof- kfetare~ t Mel: Akkerlo~ org~~l. er 
de paartjie moet b iemaat die groot ou ~r en as Istent, ttpograaf, fmansl~le ~d. 
dag uitstel omdat 'n woonstel kaauer VI Uf, twe spotprenttekenaars, n Tik 
a cabernet is, en die geldjie maar baie ster en agt verslaggewers. 
min. Die uit tel van die v rlowing is 
ook gevaarlik, want wie se nie iemand 
kom ra pd' ngeltjl ni weg voor dic 
betrokke n u nie? Mi.kicn n d ar 
w cr 'n lag prob r word om die suak 
ondcr die aand g vall die Administrasic 
te bring. 

• VOORSTELLE vir EIekl ure moet 
die Studcnteraadsk ntoot b reik voor 
Woensdag, die 17e ulie 1974. 

Voor teHe moet ondertek n w s 
dct r min ten 2 SR-Iede n 2 and r 
studenre en daarby moet 'n .kriftelikc 
motivering aangcheg w d van: 
(i) die p rsoon se plek in, en hete e· 

nis vir di Studente-unie; 
(ii) sy kaT kter; 
(iii) sy akademie presta. i Cll 
(iv) Sy pOltpresta ics. 

Oud-studente en studente wat an 
die einde van die jaar die Univer iteit 
verlaa t, k n aanbevcel word. 

'~r 
VVOr 

, 

R OAK 1974 

UlTllUITING 
Die uitbuiting word 00 .oos'n 

vonnis in byna Ike winkel op Stellcn 
bosch voltrek. Die h nd I r. weet <.tat 
dit haas onmoon tlik is om K apstad 
toe te ry vi elke nooa a kHkhcid. 
ry word dus n t In i ,twat bo di 
fatsoenlikhddsgren va gcr. 

Jou rt 
, L 6n 

n- 

met 
amblnd In 
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Die Mati 

Protes vangene u 
OP 'n onlangse Studenteraadsverga 

d ring by die Univer iteit van Port-l ~~r""L~~~~:!:"= 
Elizabeth het vier SR-lede hu1 be- I.. 
dankings ingedien as gevolg van be 
weerde grondwetlike redes. Die vier 
lode: mnre. G. Pienaar, W. Horn, S. van 
Rooyen en mej. K. Worthington is deur 
die voorsitter bedank vir die waarde 
volle diens wat hulle aan die studente 
gemeenskap ge1ewer het. Mnr. Pienaar 
is veral bedank vir sy rekordbedrag-kar 
navalpoging. 'n Tussenverkicsing word 
eersdaags gehou. 

"MORSVLEISIES" 

DOODSTRAF 
. STUDENT-WEES lis besig om 'n 

lewen gevaarlike bedryf te w d. Presi 
dent Park Olung Hee van' Suid-Korea 
bet in 'n onlangse aankondiging baie 
sterker optrede teen oproerige stu 
dente gcwettig. Volgens die nuwe 
dekree kan enige student betrokke by 
toekomstige betogings ter dood veroor- I N die jongste uitgawe van Die Bondsbode word prikkclende vrae 
deel wor~. E?i~ n~usb rig oor stu- oor sensuur gestcl deur Pieter Mulder, seun van die Minister van 
dent~aktiWJtelte lS hlervolg~ns ook o~- Binnelandse Sake. Hoewel sy aanheg en inkleding van die aak ietwat 
wettig verklaar. In 'n kloPJag op die . . . . , . kantore van die Olristen,vcreniging is ~nders IS., stem sy s).enmg grotendeels met.dle v~n sy.p~ oor en. Pl ter 
etiike dokumente gekonfiskeer en vyf IS voorsitter van die studenteraad van die Univ rsit It van otchef- 
lede in hegteni geneem. Hierdie dis- stroom en onder-president van die ASH. 
puut tu n regcring n studente ge ien 
saam met 'n ander wet wa t enige 
opposisie teen die huidige konsti tusie 
verbied, het baie akademici beweeg om 
hut sterk uit te preek teen die toe 
ncmende totalitere aard van die land so 
regering. 

V ARSlTY LOO DEUR 

ONREAUSTIK 
Dr. WIsch, . nior I ktor in Afrik - 

studi aan die Univer it it v n Kaap 
tad, het volaens Die Burger vun 29 
Mei, die lkey me g d el dat dit om .a- 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~litieShOmVnnd~r~ r~g tv rwag om politicke gevangenes vry te laat, 
Wa t w 1 gedocn k n word i om voor t 
.durend tc pleit vir 'n h roorweglng 
v n die Sutd-Afrikaan: vrt ag: tu " 

WIT 

TAN UN 

By val . (, met die d ur in die hui ': 
"Andre P. Brink se bo k Kenni van 
die Aand word deur die Publikasicraad 
vcrbied. 'n Klein groepic rnense wat 
deur die Staat aangestel is, het du hier 
bcsluit dat ck nie Kenni: van die Aand 

IN 'n hcftige aanval op die objekti 
witcit van die beriggewing in die Varsi 
ty, die studentckoerant van Ikeys, 
skryf ene T. Matzdorf dat die stan 
daard so la g gedaal het dat die titel 
"koerant" van die voorblad verwyder 
word. Hy bewcer dat die redakteurs 
doelbewus feite en woorde verdra i en 
verwys na '11 geval waar feite uit die 
Financial Gazette verkeerd gebruik is. 
'Hy doen 'n berocp op die blad om 
te hou by die weergee van studente 
aktiwiteitc en die bespreking van sake 
wat vir die studente aktu e1 i . 

SUPER-VERST AND 

mag lees nie". 
"Verskeie vrae kom onmiddcUik by 

my op. K' 11 ek nie self besluit wat ek 
wil 1 es nie? Wie i hulle om namens 
my te besluit? Waarom moet die Staat 
sensuur toepas? La dit nie op die Kerk 
se terre in om oor die sedelik te waak 
nie? " 

APPEL 

Hy stel dan ook sy st ndpunt oor 
die appel na howe. Hy ": "Di wet 
bepaal dat iets verbied word as dit 
onw Ivoeglik, godsl sterlik ens. is. Wat· 
ter pe 'ale h danighedc het 'n regt r 
bo 'n teoloog om te besluit of Godspcll 
godslasterlik is al dan ni ?" 

"Die nuwe appelta d besta n uit ·nt-- __ ------------...:...-------------_.;..--- ........ ----- ..... ------ .... 
reg geleerde en deskundige op die 
verskill nde terrein wat m r desku - 
dig b hoort 'te wee s 'n enkele regter 
met 'n juridic agtergrond." 

. in 

SEI.F BESLUrr 



in Kaapstad gekoop; die ander twee het 
hul eie fietse, 

Dulle beplan om Vrydagoggend 14 
Junie vroeg in die pad te val en wit 
Saterdagaand reeds op Beaufort-Wes 
slaap. Sondag sal bulle daar IUS. Vol 
gens een van die ryers is Du Toitskloof 
die grootste uitdaging en as drt eers 

GROOTIfANDEL agter die rug is, . n bulle leans vir die 
., .' res van die lang pad. Moontlike teen en 

DIe ~s fikse Manne wat die t?er wil sprinkane (in die Karoo) lean die tog 
aanpak, IS Ree!,en Barry, Andre Oost- bemoeilik, maar gelukkig is wind nie 'n 
~ulZen, Hendrik Coctzee, Nico Hat- groot hindcrnis die tyd van die jaar nie. 
tingh, Peet van der Vyver en Andr~ 
Conradic. Lg. is 'n gereelde fietsryer, 
terwyl die ander vanaf 27 Mei hard op 
die nuwe fietse oefen. Vier van die 'n Motor, bestuur deur Stony 
fietse is by 'n groothandclmaatskappy Steenkamp, IY saam om hul kos- en 

OP DIE [0 to verskyn Peetvan der .... I-r-1c---------------------------------------:-::I mediese voorrade, fietsonderdele en 
,r, R BAd' ell. slaapsakkc te vervoer. Die manne be- 

VYJ! r; eenen arry, n re on-, plan om op die dorpe langs die pad te 
radie, Andre Oosthuizen, Ilendrik slaap waar hulle teen die aand se kant 
Coetzee en Nico Hattingh wat met sal aankom. 
'n geborgde fietsrytog vanaf Stel- Dulle boop om Vrydag die 2lste 
lenbosh na Pretoria geld insamel reeds op Carletonville te woos. Saterdag 
vir die onkoste verbonde aan Wi/- wit bulle "gou" deurry Pretoria toe om betyds te wees vir die tweede Rugby- 
g nhof e Muurbalbane. Die toets teen di Leeus, Dulle het reeds 
manne oefen reeds hard en beskou geskryf om kaartjies vir die wedstryd te 
Du Toitskloof en die sprinkaan- pro beer bekom. 
en/of stofstorms in di Ka~oo as GEDURENDE die .komende .w~ntervakansie vind .daar v~er. ko~ferensie~ onder die beskerming .v~n d~e MOTIVERING 
die grootste probleme wat die lang' Student' Christian Association plaa , Twee hiervan IS In Pietermaritzburg, een by Kentani in die 
pad sal oplewer. Transkei en die ander een 1 in Kaapstad gehou word, 

Die geld word van borge, wat die 
fief ycrs teen ] c per kilometer sal 
betaal, verkry. Oud-Wilgenhoffers, 
ouers van eerstejaars en ongeveer 82 
sake-ondernemings is hi rvoor genader, 
Tot dusver is 'n bedrag van ongeveer 
Rl 800 reeds mgesamel, 
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itvlakkel Trapper Ry Ver Vir 
Muurbalbane 
Fietstoer Word Geborg 

A S die eerste ko huis met sy eie muurbalbaan, moes die Wilgenhof 
fers 'n plan beraam om die groot skuld wat hul nog daarop het, te 

delg. Ses van hulle beplan nou 'n fietstoer gedurende die eerste week 
van die Junie-vakansie om sodoende geld in te samel vanaf Stellen 
bosch tot in Pretoria. 

VOORRADE 

8 Val 
Naas die groot geldin meting lyk 

dit dus of die toetswed tryd ook 'n 
Die SCA se konferensie-program groot rno ivering vir die rnoeilike en 

word van 7 tot 13 Julie in Kaapstad uitdagende appcry is! 
afgesluit 

hoog Fokus Maak Prent 
Oor Karnaval '74 

DIE Fokus-fllmeenheid, 'n afdeling van die Fotografie-verenigin wat 
verlede jaar in die lewe geroep is, brei nog steeds hulle 

bedrywighede uit en het onlangs 'n rolprent oor Kamav 1974 
gemaak. Die premiere wat onlangs geho is, is bygewoon deur mnr. 
Jan Marais, voorsitter van die Trust Bank, mnr. Jan van der Horst, 
voorsitter van die Ou Mu tual en prof. Jannie de Villiers. 

Die rolprent is voorafgegaan deur 'n Die maak van so 'n film plaas 'n 
adv rtensicfilm vir Carafino. Dit is ge- groot las op oku e finansies. Sestien 
maak onder die regie van Kobus du honderd voet film is geskiet en dit 
PI . si huidige voorsitter van Fokus en allcen ko 140. Verder et die vereni 
is allerwee be kou as van hoogstaande ging 'n kamera en projektor aangekoop 
gehalte, "Karn val 74" bevat grepe ult vir bykans R500. Indien finansidle on 
di drompoppie-oefeninge, die kroning dersteuning nie verle n kan word nie, i 
van Mcj. Matieland asoo die optog en die kan e kraal dat da r volgende jaar 
die middag se verrigtingc op Coetzen- 'n soortgelyke rolpr nt gem ak . al kan 
burg. 'n Reklameset, gedoen d ur die word. 
inwoner van die Slawenhuis, is ook 
verfilm, 

1 9 

"Kamaval 74" i vier keer vertoon 
maar indien dit beter geadvertc r was, 
sou dit waarskynlik rneer aftre gekry 
bet. Fo us n geru die moontlikhcid 
van nog 'n paar v rtonings oorw g. 
Die rolprent van . 1973·karnaval Jean 
ook w er vertoon w d en indien dit 
voldoende ge dv rteer word, behoort 
dit goeie ondersteuning van die stud n 
t -uni t geni t. 

Die film is uitstekend g redigeer, 
alhoewel dit pick-pick draal en effens 
uitgerek is, Die agtergrondmu iek is 
good g ki s en stukkies dialoog is op 

O Y . vernuftige wyse ingepa . Die klankre- _-~---------~------------~BM ~~~~~~~~.~~~~~ 
van Stellenbosch se tak van die probleme wat met die toerusting on- 
SeA, dervind i 

u 
ElK A. 
w ru wit .. n n on bring 

RAIFO D JOHNSON 

T u dien vir B' tt ry 

Ge edskap 

NAD ~ R ONS VI U TEGNIESE P 

BIRDSTRAAT 63 

L. 5529/3076 

OBLEME 

Irene Verward 
Oor Inbreker V n 

M I 
tr t 17 

I foon: 
o 9 f 

KAN U VOORSIEN VAN ALLE N ADA T rugte di rondte b gi 
do n het, het Die Matte ver 

.i inwoners van Ir ne genade 
vir b vestiging van 'n inbraak wa 
in die ko huis ou pIa sgevind het. 

Reak ies hct ewis I van ge 0 te' 
verba ing, verontwaardigde ontkenning 
tot "ek het van so icts gehoor, maar 
weet d ar nik van ni ". 

Hoewel daar nog geen helder en 
I finale prentli verkry is nie, w& d ar 
IS ynb: ar 'n persoon wat op 'n aand 
I besluit en gesl ag het om sekere inwo 
In rs v n n derby te b ou. Hy het 
gt r ni da rin g ag 0 ing ng tot 

,d' k huis te verkry ni . 

7 0, 
Motoronderdele 

To behore 

u ar 
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Toeskouers iSESTIG MATIE BY 
INTERV ARSITY i_ .. ...........-~G~._e... regtigde 

S ESTIG regsstudente het verlede Woensdagmiddag opg trek lkey 
toe vir die jaarlikse regsintervarsity. Die tog Ka pstad toe' het sy 

slagoffers geeis en 'n klomp vrolike Matie het Forries vir 'n kro g-e 
binnegeval. Gedurende die middaglesing was die gehoor be onder 
uitbundig. 

Nadat die akademiese sy van sake bet. 
afgehandel i i 'n sokk rwedstryd Die doeJwagt r Pete Blanckenb rg is 
tus: in di twee fakulteite g peel. Di 1 gedurcnde di wedstryd b seer en is 
Ilambojt nte Allie Blommaert was Ma- deu Dougie Gre n hi ids vcrv ng. Wil· 
ties se spanbestuurder en die gclykop- lie Coetze - het hoogst ande pcl g .le- 
uitslag w s gro?t!iks te dankc aan sy HOENOERBRA 1 
10 pirerend leiding. Stellenbo: ch s A 

I
doel is aanget ken deur Koeki Loub 'n Rugbywedstryd was volgcnde or 

. . ser, w t 'n lew ndig w dstryd gcsp c I die progre m. M. tie he I Ikeys 16 3 d te 
A~TESAAM sestig ~atle-reMstudente het Ikeys verlede Woensdag tydens die Regsintervarsity besoek. opl. I",;f.f , teek. Nick Fine. 'cf 10 Roux, 
die [oto verskyn n hele aantal van die toeskouers by die rugby- ell sokkerwedstryde wat by die Btla.~ Currin n P ,I. Brcd II. h t III I 
geleentheid plaasgevind het. dric die ~unte a ng~tek n, Ole vcel Y: dige Dougi Gre nshield i w r nader 

gcwink n OOt Stell mbosch e hake 'n 
be. ring opgedoen het, 

'n Ho nderbraai is later die uand by 
Ikeys se tenni klub gehou. Di braaicry 
is b hartig dcur Nolli s Niehau Vol 
gcn die eter het by hom ultst k nd 
van sy ta: g kwyt. 

RYFIKS 

Saamwoon A 
eftige een 

Deur die SOSIALE REDAKTEUR I NTEGRASIE ,. as die uitgangspunt vir die organisasie van die gemeenskap, het gedur nde die afgelope 
twee weke opnuut die verbeelding van 84% van aIle Ikeys aangegryp. Di keer egter is dit 

inter-geslagtelike-, in plaas van die gebruiklike rasseverhoudinge wat die skyf van die integrasioni tiese 
agitasies geword het. Dit blyk uit 'n onlangse ondersoek deur die lkeys se "Aksiekomitee vir Desegrega ie" 
dat 'n oorweldigende meerderheid van al die studente ten gunste van 'n voorstel is dat "ten minste 
sommige koshuise geslagtelik gedesegregreer sal word" (Varsity, 27 Mei 1974). 

Ten spyte van die voortvarende en- \ Onder die huidige bestel, verklaar 'n toesiasme waarmee die Aksiekomitee huiskomiteelid van Fuller IWI (dames) I ,-- -JI.___. -- __ ----------------~ 

sy "Residence Reform" vi menings- in 'n ondcrhoud m t Di Wemyss The M 
peilings en Studcnteraadsmosies pro- Cape Argus, 1 Junie 1974 "ken die 
beer deurvoer, kop die Koshuisckorni- meeste meisies nie die inwoners van die TI 

V 
DIE moontlikheid dat studente 

voortaan op decltydse basis 
ingespan sal word om te help met 
die regulering van verkeer gedu 
rende spitstye, is in 'n onderhoud 
met Die Matte deur mnr. M yer, 
adjunk.verkeershoof van Stellen 
bosch, geopper. Mnr. Meyer het 
gewys op die steeds toenemende 
tekort aan personeel en die unieke 
verkeersprobleem waarm St 1- 
lenbosch te kampe het. Hy het sy 
dankbaarheid uitgespreck 0 r die 
goeie verhouding wat tans tu sen 
sy departement en die studentege 
meenskap bestaan. 

HIERDIE tekening van die Argus se spotprenttekenaar het verlede 
Saterdag saam met die berig oor die Ikeys se Saamwoon-agitasie 
verskyn. 'n Oordrywing is dit wei, aangesien die A ksiekomitee dit 
pertinent gestel het dat hulle nie wil he dot teenoorgestelde geslagte 
In kamer moe t deel nie. 
tee van Ikeys blykbaar viervoet vas dat woonstel langsaan nie,' Daar bestaan 
die huidige segregasie onv randerd al met ander woorde 'n hinderlikc kom- 
bly. D' het daartoe aanleiding gcgee 
dat die betrokke liggaam onlang in 'n 
skerp Varsity-berig as 'n "faceless body 
of bureaucrats" uitgekryt is. 

MATIESVOOR 

Sou 'n m n mocdswillig 'n banale 
vergelyking wou tref, wit dit voorkom 
asof Stellenbosch sy K ap ewekni 
If op die permi s i we terrein 
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Oit gaan nie daarom dat mens in die HI! 
pad wit taan van iemand keppende Ek k ... b d d' , in di . da k di dr nge ni . Wat uit moet uit. Maar on amper gese et at It met n traan In ie oog IS t e re 
Penseel hou kw lik 'n stror of dis laa te Sleutelgat aanpak, maar ten spyte van my lang neus hou almal 
.. d", "vrug", up ar", e.d.m.,ongeag (of dan die meeste! ) sO bai van my dat ek alweer bier is om voort te 
o ou .Piet.my-Vrou of die delwersbe- gaan met my snuffelary. 
dryf dlt nou moet akkomode r. U kan 
net nie die n m van die jongste 
pi ik literere blad mi aai nie - 
Foetus. 

Ja-nee, dit moes kom ... die groen voortgaan! Vra maar vir Dido Smit 
en goud vir Celeste Coetzee (Nerina) en en Gerda Terblanche (Nerin ). Nog 
Wynand. Hulle raak toe met 'n goue tw e v 'at p trot en tyd nodi het, is 
band verloof en wag g10 net tot predi- Giepie (Huis Francie) en Marietjie van 

L katedag om te sien of hulle mag trou. der Merw (Sonop). 
Han ie Cronje (Dagbreek) se belang- Johan Lochner (Helderberg) help 

;-. -----. stelling in Maat kaplike Werk vermeer- naweke gereeld vir Susan Fourie (Huis 
der, byna daagliks. Staan dit nou direk Francie) met haar "swottings" - geen 
eweredig met sy liefde vir Lydia? wonder sy "score" dee dae so hoog 

Alma Mostert, wanncer tref 'n hok- nie! Dit lyk asof Christo Weder en 
kiestok dan nou ecndag vir Smutsie Julie Gildenhuys (Nerina) net so inspi 
(Eendrag) sodat jy hom kan dokter? rerend op mekaar inwerk. Floors Ave 

Annetie van Zyl (Nerina) sien nant (Dagbreek) en Marie Undenberg 
blykbaar al die diamant nader, want kan weer gewoonlik nie wag om hulle 
haar twee diamante skitter nog steeds' "swottery" in die bib saans af te 
meer en meer. Maxil Kruywagen (Hels- handel nie! 
hoogte) sorg vir hierdie lig. . Ju.l1e by wie my laaaang neus nog 

Dit is nie net "in" vir snobs om te me uitgekom het nie, moenie te gerus 
"swot" nie - verliefdes doen raak nie! My reuk intuig Is belie goed 
dit ook - veral Karien Spie (Sonop) ontwikket! 
en Fanus (Helshoogte). Alles van die allerbeste. 

Watse gekskeerdery gaan daar tus- Die alomteenwoordig . 
sen Martia Heunis e~ Derick aan? Dit S.G. LOERDER 
kry net geen end me - scLfs op die r.::==============:; 
Nasionale Partydans en op die debutan- 
tebal gaan dit voort! 

'n Men, wonder net of Jat du Toit 
(Eendrag) vir Marie Blignaut (Nerina) 
net so gocd ken as wat hy die BTK 
liedjics agter mekaar kan inryg? 

SO word 'n mens deur 'n respek- A Fr ddie Metcalf (Hel hoogte) 
tabele voorblad met 'n slap wip nie y gesprekke saans onder Mariann 
gevang, ne oom lonnie? Wi .se (Nerina) se venster durf afhandel 
r..o..- ........ ---------~-I OJ, do n hy dit voor die voordeur 

As dit Ole gaan oor individuele onder die balkon. 
krcasies. op sig~lf genome nie, het Hoe heerlik tog om saam te swoeg 
men dl~ te~n die ~aarmoeder~ku~tu~r om so 'n bietjie geldiles bymekaar te 
wat 0 vmrug aan die wortelskiet 1S: n maak vir petrol sodat die kuiery kan 

~mOO~~~~ilieydh~t~~h~~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~ beste m 13r 'n d el van die heelal en 
Icweru rvaring kan wee .. Freud in die A W. C 
kleine, - - - f.o. h t welkom realisme gestoot S id Af ik . r d 1896 in die steriele era van 44Hoor My Lied UJ - r aan Juwe 1 rs ert . 
oor Akkers n Berg tt. Di wereld 
cindig immer. nie in die no talgie van 
die Bolandse ni Maar vir die gevoe1 
van hierdie wa nemer is 'n v r tamn 
w r aan die" It'\ Die w reid is mo 
nie 'n konynhok ni 
• VolS n ing ligte bronn skuil daar 
geen waarheid in gerugte d t Penseel 
voorl kryf g n word vir Ginelcologie 

~ ------------------------------------~.lni 

IER op die Randakker", skryf Rykie van Reenen op Sondag 26 Mei in Rapport, "net 'n 
kantaantekeninkie van aweregse verkneukeling in die feit dat die hoofbestanddeel van die nuwe D.F. 

Malan-gedenksentrum op Stellenbosch 'n enonne sportsaal blyk te wees. 
"'n Sport I, ter gedagtcnis aan hom Rising Sun. En aan 1'/ v t: platge- mnr. Harry Schwartz en dr. Koornhof 

wat sekerlik ni maklik'n gholfbal siaan, uitgerol - eda r! - Que n nie! 
van 'n rady onderskei het nie of 'n Victoria, op wie Ike Wieletjies Wap sy Stu rm un d 0 fa n 9 
krieketp altjie van 'n artisjokt stompie kan doodtrap. Vrou van die 

ItU ken tog die ou maar immer-ver- .tra t, as 't ware. . As on nou eenmaal op (lie randak- 
kwikUke !ltaaltjie oor Jac Cheet- Vat nou John .Murray-huts, oftewel ker van die anatomiese is, kan iets 
ham krieket·bokke van 1952. O.agbr ·k. Summier lasterhof toe met g rus g .. w d 001 die jongste tendens 
Net voor hut vertrek na Australie is die kna p wat sugg ree~ da~ John onder die kampus-poete. 'n Blinde man 
hull as ons sport-ambassadeuts vir Murray . sy ewen nker 10 dieselfde het by versoek sy vinger op die ver e in 
ete in die Parlementsgebou genooi en substanste geslaan het as Oagbreek vol- die nuutste Penseel gedruk: 
die pelers is ook een vir een aan Ou gens oorlewering sy fond m nte. 
Ook 3S eer te mini. tel bekend ge- suidersee 
stet 

"Volgens 'n oorlewering wat ek geen 
rede het om te betwyfel nie, het hy 
die Springbokkaptein se hand lank 
en innig, indien ingedagte, geskud 
en hom en sy be oekendc pan van 
ganser harte 'n aangename krieket- L-------------- 
toer deur ens land toegewen . En dan pr tons nog nie van 

hierdie lywige Griekse godlnne op elke 
"Besonder toepaslik teen hierdie agter- d d tr th k . 

grond 'n beriggi vroeer vand e _ res . ~a oe" nl~. " , 
m nd in Die. Burger wat gese het J~, ja; ,ook. D~e Braak • n ~ am 
die gedenkkompleks m t die sport- verspd op n l11Stor~~se gra8per~, ne. , • 

. ... wat van die sypaadJI VOOl Tollie ? 
at I daarop. bereken ~m l~houd Ntttuurlik is di net Stellenbosch 

te ge aan die p rsoonlikheid van. . . 
dr, Malan", Omtrent nuwe in- wat die Kaa~se lughawe na die einste 
h dl " • oubaas (dorninee) Malan sou noem. En 
ou . die operahuis na sy genant administra- 

Sekondeer teur Nica, wat vcr my b kend net in 
di kerk 'n noot g lug het. 

Heel and rs as ons noem die Noor 
de 'n naarn op y ding en 'n ding op sy 
naam. So is die . M-toring op dr. 
Hertzog gedoop: en weliswaar het oom 
Albert 'n neus, maar ... genade, 
wat hulle nie nog gaan aanvang met 

oor 'n goue-eeu se baarmoeder 
vir 'n suidelike nasie 

hoor nasate nou berigte 
van polderlike sterilisaste 

W.v.Z. r 
Ouiongnooi 

maar jy het peul 
gebly omdat 
die vrug 'Wilt 
In iou was 

verdroog het en 
die hoop wa t 
in jou saad 
geskiet het 

in die rankheid 
van die jare 
'n afgebreekte 

eelt 
op 

horing-oue 
maagdevlies 
bly Ie het. 

J nig Rykie. WaUer mi plaa. theid,ja, 
welk mi tasting r ni in Stellenbo ch 

n amgewing nle, 
In g houe all n: vat nou Majuba, 

trots' bert' van elk' Transv ler - 
ingem. I tu n tw Hou 8 of the 

n 

I,J('C; Louw 

Yol-Ja kvol m 
LIX 1I.A 

:Xuwe <Vale • • • 

ONS lewe in 'n wereld wat 
verander teen 'n onbe 

heerbare tempo. 
Waar die wereld verander, 

roep die mensdom om aan 
passings. Die idioom van die 
tyd moet ten aIle koste ge 
handhaaf word. Daarom is dit 
noodsaaklik dat daar aanpas 
sings sal kom in die manier 
waarop die Goeie Tyding in 
ons dag verkondig word. 

Ons tref dit vandag toene 
menderwys aan in die manier 
waarop jongmense benader 
word. Musiekgroepe wat ligte 
geestelike musiek aanbied; 

gaan rond; gesprekke word in 
koffiekroee aangeknoop. stra 
te in stede word 'n nagtelike 
arbeidsveld. 

En tog is dit belangrik dat 
die boodskap self in die pro 
ses onaangetas sal bly. Want 
hoe die mens se omstandig 
hede, beskawings en behoef 
tes ook al mag verander, bly 
Jesus Christus dieselfde - 
"gister en vandag en tot in 
ewigheid". Die uitdaging aan 
die verkondigers van die 
Boodskap in 1974? 

Bring ou wyn in nuwe 
vate! 

., 
OUDEKAAP 

SKRYFBLOKKE 
MET 

SUID-AFRIKAANSE 
ONTWERP 

u. U. • 
PLEINSTRAA T 

TEL. 4811 

Wye verskeidenheid juweliersware: 
* Diamant-trouringe * Omega, Tissot, Delfin en 

Union Sp cial-horlosie 
* Spe. iale voorkeurkOl'ting aan 

U.S. student . 
Sempergebou, Pleinstraat, SteUenbo ch. Telefoon 3542. 
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E END RAG se amespel en dryfkrag 
was een te veel vir Hombre in hul 

Sauerliga wcdstryd, waarin Eendrag 
met 17-0 as oorwinnaar uit die stryd 
getree het. 

Eendrag sc eerste dric, gcdruk deur 
Chris Aggcnbach, het gekorn na 'n 
voorspeler-stormloop. Theuns Kotze 
(senter) het vervyf (6-0). Theuns was 
ook die volgende speler om punte aan IrM ..... III'_ 

te teken toe hy in die hock druk na 'n 
pragtige topic deur vleuel W.P. Burger 
wat binnetoc gevoer het. (10-0). 

Na rustyd het Kotze nog drie punte 
aangeteken met 'n strafskop. Kort hier 
na hct losskakel Dirk Morkel onder die 
pale gedruk, nadat Theuns Kotze die bal 
'n lang ent gedribbeJ het. (17-0). Dit 
was ook die eindtelling. ' 

In die aanskoulike voorwed tryd vir 
die Tarbes-Markotter kragmeting het 
Medies voortgebou op hul gocie rekord 
deur Helshoogte (24-S) te klop. 

Die twee pakke voorspcl rs hct baie 
goed vergelyk en albei het goeic kon 
struktiewe spcl gelewer. Dit was egter 
"Medics" wat vcrantwoordelik was vir 
die oorwinning. Hulle was altyd vol EEN van die meer aangename 
planne en het so~ee~ moontlik v~n hul oomblikke in hierdie spel vir '.'die D~ GBREEK NO GAL T Y vleuel, Slang Kntzmger, gebruik ge- ". . 
maak, Die taktiek het goeie vrugte Manne . Die fo.to IS geneem ty- 
afgewerp en Slang het twec drieB aan- dens 'n kragmeting tussen Helder- 
geteken: Losskakel Kosie Muller hct berg en Huis Visser. In die wed- Of> T OON 
twee dne! vervyf. stryd teen Dagbreek was hulle 

Vir Helshoogte het Deon Swane- . I ki k l 
poel en Niel L mbrechts driee aange- egter "!mder ge uk 19 ~n .on s egs 
teken. een dne behaal- (Berzg hlernaas). DAGBREEK het sy onoorwonne rekord in die Sauerliga behou d ur Helderb rg met 12-4 te klop. Dit 

Wiilg OOif S was 'n harde wedstryd wat by tye deur vurige voorspelersp 1 gek nrnerk is. ~n t~g Van die fskop wa dit duid lik dat VERWOF.D di va t ~ sow 1 a los. p 1. Oi D ~ 
.::/ dit 'n hardc wedstryd sou wee. Die br k-agterlyn h t di bal gedn n baic 

agterspelers was Ius om met di b 1 te bcwcgin J is duim v n d e do llyn 
hardloop, en het dit ook g d en wan- deur ham kkig verd di ·jng g siuit, 
neer die bal in hulle rigting korn het, A. Jcvolg van 'n po in r om 'n 

Dagbreck h t vro g in die w d tryd < nv It. tuit, word 11 lderb rg i.: tra . 
hul een Hank, Bruce Jenkin, verloor Sieg Sci rove ornskep (it in punt 
met 'n enkelb serin . Hy i 1 t r d ur die t Iling i. 4. 
Joh n de Villiers vcrvang. 'n Ruk voc r di eindfluitjic b haal 

3 - 0 Tony v n Zyl 'n kitt r snde ·k epdo ,) 
om die eindtellin op 12· I star n t 
brin . 

IN 
COM 

EENDRAG, 
MEDIES 
WEN 

{Vervolg van bL 12. kat. 2) 

VI KI' 

GELYKOP 
Na rustyd het losskakel Poet van 

der Vyfer vir di wcnspan met 'n lang 
. trt fskop suiwer die kol gevind. Liber 
til het gcantwoord m t 'n onvervyfde 
drie toe Willow De con in die hoek 
oorgebeur h 1. Die telbord het nou 7 
elk gclee: en saam met die to nemende 
skemer het die spannin ook opgelaai, 

Wilgenhof bcter toegeru tc agter- 
lyn h t hom in hie die stadium evaar 
liker . y t en tand rs gernaak. 'n 
Gulde gel entheid om punte a n t 

SOMS MOHT 'n mall maar vasbyt am daardie bal te kry, Daar is 
natuurlik oak ander maniere am na hom te Zaer. (verg. bo. met /0 to in 
kol5). 
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teenaanvalle doeltreffend te loods, W3 t 
die verskil tusseu die twee spanne 
gernaak het. Hierin het die middeJveJd 
met uitstekende aangeewerk 'n groot 
rol ge peel. Wa. dit nie vir doelwagter 
Blomma r t sc goeie keerwerk nie, sou 

In die A-Lig loop He I. hoogte en die telling nog meer indrukwekkend 
Simonsberg t ns , am voor, maar g . 
niet Hel hoogte die voordcel dat hulle gewees het. Vir Dagbr ek A het Pis- 
'n wedstryd minder g speel h t. Barra- tor ius (3), Richard on en Lawrie (1 
cuda-Tassenberg moe hul pick bo-aan elk) die docle a ngeteken. 
die puntelys pry g e ten koste van OUDE MOLEN 
Simon berg wat hullc l-O geklop het. Die feit dat Oud Molen hulle kanse 
H Id rbcrg h took hulle onoorwonne be ter b nut hct, w, s die deurslagge 
rekord verloor met hul 1-0 ned rlaag wende aktor in eer genoernde 5-0 
t .cn Wilgenhof. Helshoogte he geen oorwinning oor Lib rta , Oude Molen 
mo ite ondervind om vir Hui. Marais '> kombineerwerk n balbehcer wa 
4-0 te klop ni , maar hull al alle: beter as die van hut teen. tanders, maar 
moet uithaal om vir Helderberg, met dit was veral Alec Wi! on se vernuf op 
hul g dugte voorspelers, onder die knie die verdediging wat Libertas verhoed 
te kry in more kragmcting, Nog 'n hct om enige punte aan te tcken. 
baie interess nte wedstryd more i. die Laubscher (2), Jordaan, Coetzee en 
tu sen Barracuda-Ta nb rg en Wilgen- Carstens wa verantwoordelik vir Oude 
hof. Albei spanne het nog net een..:.M~ol~e!!n..::::.~d~o~l~e:... _::==::::::==.::.:::::::::::::::::::..:::::::::::==:::::::::=:.:._~::;;_::;;:.:.;.=::..::~=:;.:==::.:::;::;==:;;:;;;;;;~;;:;;.,;;.;;;::::,;;:;:.;_;:::;; 
w .dstryd verloor en al dus aUe. in die SOKKh'R, die "vader" van Rugby, 
stryd w rp om nie hul anse om bo uit TOE SPANNE LUS kry deesdae meer aftrek op Stel- 
t kom t verbcur nie. lenbosch. Die Interkoshuis Kom- 

MEESTE DOELE petisie raak nou bate interessant 
en dit sal interessant wees om te 
sien wie die Sokkerkoning is. Hier 
bo oefen 'n paar manne juis met 
die oog hierop. 

In hierdic liga pog Agnello (Barra- 
cuda-Ta . nbcrg) sover met die mee te 
do lc, naamlik vyf. Varkenvisser v n 
Hite is kort op sy hakke met vi r 
do I . 

Na D gbr ek A se S·O-oorwinning 
oor Pieke spook hulle n Dagbreek B 
ak~ ult om, die boo.nste pick in die W ~NN~ER die Universiteit volgende w~ek sluit vir die v~ansie, ~a1 daar soos gewoonlik ook die 
B-I IS . ,Albel panne IS nog onoorwon-· jaarlikse uittog van rugbyspanne na die Noorde wees. HUts Manus gaan deur Suidwes toer, terwyl 
ne nr a vd~er ~ekdl trYI,de. '11' I' Dagbreek en Eendrag onderskeidelik die spanne van Rhodesie en Zoeloeland gaan aandurf. n re uu op IgU, waann a Jel Ira. 

e p nne mcedjn~, het ?~ bree A n Die toer an van Hui Marai be. 
Helderberg tot die serni-finaal de urge- ,P 
d ' J)' D l kit' H I staan urt 35 marine en altesaam 's rmg. re goree span ie VIIS-. d 
t t B 20 t f t 1 H II wedstryde salop die toer gesp el wor . 
100g .- ge roc, erwy e uer- Die sp n v rtrck Vrydag 14 Junie 
~ ~g 5-1 met Dagbr ck B kl r gesp el per bus vanaf Stellenbosch n. p el die 
e . Saterdag hulle rst wedstryd teen 

Upington. Daarna sal hull 'n be oek 
an die Augrabiese W, terval bring voor- 

In 'n B-liga wcdstryd verlede Maan- dat hull na T umeb rels om die 
dag het Daghre k A ru d i boonste tw ed wedstryd te peel. Hicrna volg 
plek op di puntelys opge kuit deur tw e wedstryd teen Outjo en Otjiwa 
Pieke S-O t klop. it w ver 1 di rongo onder keidelik, voordat die span 
Daghr k-verd .digcr v n oe om n Mariental vertr k. Op die dorp I 

I < MA IE stoeiklub het verlede jaar herleef nadat dit in 1969 
ontbind is. IIierdie jaar bestaan die klub uit sewentien lede, maar 

ondank die klein led tal het v rskeie sto iers al prestasies 
hoogstaande gehalte gelewer. 

Hermie P tim het di wa rg wigtitel TEKORT 
by die 1973 Suid·Atdkaan Univ r i· , 
tcit kampio n app. gcbuit. GerrH . Ama teu~ toeiers ~ord v,rd el m 
Myburgh h t vrocer hi rdic ja r, na tt:n v r kJllende gewigsafdeltn~ wat 
unoop van die. nior pro we van die wIssel van ,onder 48, kg tot b.okant 1~0 
Kuskampiocnskappe, di' WP~stooi pan kg. OP. die, o~mbJ.lk ~et. dIe klu~ n 
gehaa!. Hein Gericke het ook uitge- tekort ~,m 5to leTS 111 dlc hgte afdehngs 
blink in die junior proowe en het 'n e~ p~g1l1~s word aangewend ~m ma~ne 
derdc plek beh al. v~ hlerdl~ klasS? t~ w~rf. Die yerelst 

vu 'n goele stocler IS me krag nle. maar 
I , U.S. Onderwater -lub het tot du ver hierdie jaar groot opbloei OEFEN balanscn bow nal filesh id. 
g tOOtl, ver 1 op di g hi d van interko hui kompetisies. 

}. 0 huissokker 
W; rd Stryd 

'ERWYL die a, ndag meer op Inter 
, koshuis rugby geve. tig was, het die 
okker-komp tisie tussen koshuise in 'n 
interes ante stryd ontwikkel. 

II • LSHOOGTE 

VI 

WEDSTRYDE 

BOJJ llAAGNER, Sakkie van der Lind en Rene van Rooyen staan 
hier by 'n klompie }Iis tydens 'n kompe/isie ill Valsbaai ge kiet. . 

n 

MATIES 
BOAAN 

DIE Maties sc eerste sokkcrspan is 
waar getref deurdat vier van sy 

taatmakers besecr i . Ten spyte daar 
van bly hullc op die wenpad. 

Die Maties het reeds tien ligawed 
tryde ge peel waarvan hulle nege ge 
wen het en een gelykop ge peel het. In 
daardie tien wedstryde het hulle 35 
doele aangeteken en is legs drie doole 

Die rugbyklub van Eendrag gaan op teen hulle b haal, Die span is nou los 
bulle beurt 'n toer na Zocloeland on- bo-aan die puntelecr en indien hulle die 
derneem. Die toer sal ongeveer twec huidige veggees en go ie p I kan vol 

Volgende Donderdagaand vertrek wekc duur en sluit vyf wed. tryde in. hou, b hoort hulle die liga te buit. 
ow t vecrtig Dagbrekers op hulle toer Die span, wat be. taan uit 25 spelers, is Verlede Saterdag het di eer stespan 
nr Rhodcsie. Bulle ,I vergesel word egter aansienlik verswak omdat ver- op die swak veld van Parow in 'n harde 
deur hulle ufrigter Attic Mostert, a ook skeie gereelde spelers nie di toer kan wcdstryd die tuis pan met 3-0 geklop, 
moontlik deur dr. Van Heerden, die mcemaak nie, Tietz (2) en Giersch het baie goeie 
Univ rsit it sc mediese dokter. Die Eendragters gaan per trein na doele vir Stellenbosch behaal. Ver keie 

Op pad na Rhodesie sal hulle e rs en van Durban reis, en sal verder deur kanse vi egter verbrou. Hierdi twe 
die Satcrdag 'n Kov. ie-ko 'huis, Kicp r- Kornbi's vervoer word. Hulle eerste spelers wa dan ook die uit linkers 
sol, n die Maandag 'n ukkie-koshuis, wedstryd is op Din dag 18 Junie teen onder lie voorspelers. Wally I amman 
Kollegehuis, a ndur . Hulle eerst wed- Hluhluwe. Daarna kom hulle te staan het in die middel uitgcblink en Paul 
stryd in Rhod F j teen Mamraland teen Mtubatuba, Empungeni en Rich- Anderson het op die verdediging reuse 
op Urn tali. Daarna sp I hulle teen ard baai. Hull luit die to r af met 'n werk verrig. 
lnyanzura en Thornhill, voord t bulle wed tryd teen Eshowe. Die twe de span het op diesclfde 
na die Victoria Watery Iv rtrek. Dit sat Die Ecndragters se dat alhoewel veld Parow tw ede m t 5-3 g klop. 
w ar kynlik die hoogtepunt van die hulle goeie rugby gaan prob r speel, Doele is deur Blornmacrt, Polden en 
to r wee .. Die SA Poli i wat die grens hulle definitief ook van plan is om Cloete (3) vir die Matie. behaal. Die 
verdcdig sal a n hulle verblyfplek in sornm r lekker vakan ie to hou, wed tryd wa deurgaans baie aanskou- 
~""'------------------------------------~-.--------------------------------------------------------~lik. ~==~~===================== 

huJIe 'n wcdstryd teen die tuisspan tente verskaf en ook 'n wedstryd teen 
peel en besoek ane by die Hardapdam. die Dagbrekers speel. 
Voordat hulle na die Ais-Ais rusoord Na hulle laaste wedstryd in Rhode 
vertrek sal hulle 'n Ian tc wedstryd teen sie teen Teachers' Training College in 
Keetman hoop p 1. Bulawayo, sal die lang terugtog, waar- 

Die manne si n uit na 'n heerlike tydens hulle nog 'n laaste wcdstryd 
toer. HulLe hoop net dat die Suidwester te n Mesina speel, aangepak word. 
se biltong al droog en die bier al koud 
is! EENDRAG 

DAGBREEK 

ARLENE COATES, een van die 
Maties se staatmaker hokkie 

speelsters. Sy het reeds twee toet 
se vir di Springbokke teen die 
Duitsers en een teen Nieu-Z e 

Di~ Suid-Afrik.aand~ ~nj~ersiteits-Iland gespeel. Verlede jaar is sy 
k mptocnskapp vllld iucrdJe Jaat gedu- di' .. 

frigter ni, n word du genoodsaak rende di J uHe-vakansie op Stellen- saam ~et e SA-unlVersttelte· 
om di fri ling If te behartig. Die b sch pIau. Die Matics sal met die P n, die Protea , oors e. 
'tub maak g bruik van 'n go 'j stooi- Pukkc, Kovsies en Tukkies kragte Die Maties se eerstespan het 
m t wat reed in 1967 a ngekoop i. me t. D'I 1 word gchoop d t hierdie Saterdag huI geswore vyande die 
Hul1~ .gro?tste te ortkoming op die k m_Pioen ppc ~ie b ,Iangstelling vir klub WP in 'n taai wedstryd 'met 
oomblik IS 'n kaal. maar daar sal stoel e n van die mmder beke de ' 
binnekort n hi rdi b hocfte voor- spo tsoorte op die Akkcr, sal aanwak- 2-1 versla n en daarmee hut on- 
. len word. k r. oorwonne status behou. 

keer tn TOERNOOI 

RIO-RAND 


