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orrel 
. "SPA" 

DIE pas afgclopc aktualitcirskursus wat deur die ASV~ by die Goudini~Spa aangebied is, is ~ekenmerk 
deur baie interessante besprekings, Sentraal op die agenda was die swartman en al die referate 

is deur bekende akademici gelewer. 
Proff, Jansen, Haneko m, du Randt 

on Swartz hot referate gclcwer oor 
"SW,l r t As p ir asies en Toekorn ' 
moontlikhcde ", "Swart Teologic in f. i 
nografiese Pcrspektief Binnc Diu Afrika 
Kontaksituasic", n "Die Bantoclied". 

Prof. Hanekorn het daarop gewys 
<tat ondanks die feit dat daar vandag 

baie geskryf en gepraat word oor Swart 
Teologie en ander aanverwante ver 
skyn cis soos Swart Mag en Swart 
Bewusth id, dtt reeds meer a ti n 
dekades in Afrika bestaan, Die Swart 
Teologie is enen yds die resultaat v n 
die hardnekkige voortbe. taan van tradi 
. ionele geloofsopvattinge n ander. yds 

'n reaksie teen die geestelikkultur Ie 
verowering deur ndingk rke waaraan 
die swart man onderworp wa .. Binne 
die etnografiese per pektief Iyk dit a of 
Swart Teologie in Afrika 'n Teologie i 
wa t optrede voorop. tel. 

ShPARISTE 

EEN 1REE NADER 
AAN 
SATEJlETKAMPUS MA I 

Daar i voort voldo ndc ung tOOI1 
dat on in Suid-Afrika tc doen hct met 
separutiste-kerkc onder die swartes 
waarvan sommigc 'n tcrk politickc 
karakter het, Prof. Hanckom maak di 
bewering dat sommige god di n tige 
sep ratiste-bcwcgings gebruik kan word 
om stukrag aan militantc beweging te 
verleen. Dit het onder andere in Kenia 
gebeur, 

SWART TIWLOGIE 
Prof. du Randt het daarop gewy DIE aktiwiteit gorrelary, lank re ds bek nd in vraest tle en ander 

dat die toekom: tige ontwikkeling v n akademiese stereo word tans nuttig gebrulk deur 'n eksklusiewe klub 
Sw rt Teo~ogie nie aileen van dJ. swart- van ingenieurstudente; Tydens vergadering. mo I elke lid drie minute 
man wat'dit bedryf sal afhang me. maar I , ., • • 

ook van die reaksie van di wit chris- se onderhoudende gorre! lewer. n E valueerdet word ook tngespan om 
tendom in Suid-Afrika. Meer S ooit konstruktiewe wenke te gee 001' die manier waarop lede dt 1 
moet ge. trew word na 'n egte kom- aanbieding van hul stof kan verbeter. Mnr. Williams, die gasspreker 
muni~asi~ binne di kerk van Christus tvdens die tweede gorrel-vergadering, voer hier die woord. 
wa t uit wit n swart bestaan, • 

Daar he taan die moontlikhcid dat 

as 

pROF. J.N. de Villiers, Rektor van die Universiteit van Stellenbosch, 
. is op die jongste vergadering van die Universiteitsraad eenparig 
herkies tot rektor vir 'n verdere termyn van vyf jaar. Sy eerste termyn 
verstryk op 31 Desember vanjaar, 

Prof. de Villier s het hom die 
atgclopc vyf jaar verul beywcr vir 
'n gcsonde verhouding tusscn die stu- 

gereelde informele sarnesprekings tus 
sen die Rektor en die Studenteraad 
gevoer oor sake van studentebelang, 

Prof. de Villiers het vroeerjare as 
geneesheer op Calvinia gepraktiseer, 
waar hy bekcndheid verwerf het toe hy 
die bevelling van die Lom bard-vierling 
waargeneem het, 

Uitbreidings ten op. igte van nuwe 
geboue en geriewe in die afgelope vyf 
jaar sluit o.a. 'n Genecskundckompleks 
R 1 7 260000), Tandheclkundcgebou 
(R3 900 00) in Tiervlci, en 'n Inge 
n ie ur sko mp lck s op Stcllenbosch 
(R8 000000) in. 

GETALLE 

STIG GO EL LU 
Die getal studente het sedert 1969 

met I 944 tot 9 270 toegeneem. Daar- mel onoor. icne gevolge. 
bcnewens hct daar ook tulle uitbrei- MILITANTE 

Swart Teologie as 'n rewolu ion Are 
teologie sal staan sender dat die stimu 
lus wat g gee is • an 'n Afrika-uitdruk 
king van die evangelic ver nietig al 
word. In die alternati 'f kan ma t p 
like, ekonomiese en politieke f ktor 
die rewolusicgee: nic aileen best ndig 
nie, maar dit inderdaad laat gcdy. Wat 
Swart Teologie betrcf, kan dit dan 
inderdaad lei tot 'n onherstelbare 
breuk in die hristendom in Afrika 

INGEN u S " T 

dings tell opsigte van dcpartemcnte en 
kursusse plaasgevind, o.rn, 'n nuwc 
rigting in Leer- en Opvocdingsmoeilik 
hcde en verskcic nagraadse diploma 
kursusse in Ingcnieurswese, Die Fakul 
teit van Tandheelkundc hct in 1970 tot 
stand gekom. 

dente en die universiteitsowerhede. 'n Projektc wat vir die tockoms bcplan 
Gesondheid diem is ingestel met die word, is 'n nuwe Konservatorium vir 
oog op die algemcne gcsondheids- Musick, 'n gebou vir die Fakulteit van 
opvocding van die tudcnte, asook Handel en Admini trasie en 'n gcbou 
voorkornendc dienstc soo s incnting en vir biologiese w tenskappe. 
Xvstraalondersocke en die hantering ...--- .... --------- 
van spottbcsering. Daarby word 

SES Wilg nhoffers het die afgelopc 

D S It vakaru ie 'n fietstoer van Stellcn- 
IE Universiteit van .. te en- bosch na Pretoria onderncem OIH geld 
bosch het 'n stuk grond naby in te . amel vir hul muurbalbaan. Die 

DurbanviIle aangekoop met die onderneming het ongeveer R2 000 op 
oog op die uitbreiding van sy g lewer . 
. atellietkampus in die noordelike Die marine is deur oud-Wilg nhof- 
stadsgebiede van Kaapstad. fer s n 'n paar maatsknppye gcbor '. 

Di plan Langeberg, war owat 221 Hull wr s Nico Hattingh, R nen 
h ktaar groot is, is vir RI 675 noo vir Barry, Andre onradie Andre Oosthui 
die dool iangekoop. zen, Hcndr ik Coetze en Stoney Steen- 

Die, nuwc kampu sal di Univer 1- kump, I ausgenoemde hct die voorreg 
teit se reeds bestaande sa tcllictkum- gchad om die toer mce tc maak III 'y 
pus e in ·8l~llvillc (Handel en Adrnini- Volksie (1965-modcl). 
strasie), Ticrvlci (Gcnee: - en Tandheel- Op pad nil Richmond hct Nico 'C 

kundc) en Saldanha (Militere opl i- rids 'C vurk gebuig en moe s hullc dit 
ding) aanvul. maar op die Volksic laai, Die Volk: ic 

Die nuwe kampus word bcplan, het weer op Cnrlctonvillc die gees ge' 'c 
met die oog op die tocnemende ell kon too ccrs later die rei. hervat. 
gctal studcnte uit die gebi de war die Nadal hulle toe hul fictsc in Preto 
Uuivcrsitcit van Stelle nbos h bywoon. ria vcrkoop het, 1 n halt' van die 
Die get I studcnte uit die Kaap tadse huiskas natuurlik, moos elk Volk. ie 
voorstcde alleen, vend die noord lik weer al die pad terug aandurf di' 
voorstede, wat vanjaur vir hecltyds keer. onder om '11 ongcluk op di Iyf tc 
tudie op Stellcnbosch ing skryf is, i. loop. 
nagenoeg I 500. Na verwugting sal cHt 1oo1-?-ll"!.'-se-~s-J-fl-·/-a.C->I-!l-1O-.t-'·rC-)r-s-a~r.g~e'",-,e-e-m 
teen J 980, wann. r die cerst 'chouc 0' 'JJ' n 
llloontlik voltooi sal WeCS, in die omgc· by IIllI jietse 1'001' die lang tog 
wing van 2 000 wees. na die NooNie. 

MUURBAL 
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LA N Geluk! 

u KDD 
DIE Univ rsit itskoor het di afgeJop vakan ie 'n baie geslaagde toer 

onderneem. Die entoesiastie . en lewendige gehore het meegewerk 
om die koorlede nog meer te inspireer en daarby wa die kritiek in die 
koerante dan ook vollof vir hulle uitvo rings. 

Na vele wedervaringe is die eetste 
konsert in Kimberley gehou. 'n Ghitaar 
het in Stellenbosch vergote gebly en 'n 
ffcns nuwecugtlgc gees het onder die 
koorl de g he rs, maar tog w s die 
g hoor tevr de g uocg om drie encor s 
• an te vra, In K mpton Park wa die 
oor aste van die burgcm c, ter en di 
konsert was baic geslaagd. Di twee 
sollste, Marius Crouse en Hanneli 
Rupert, het vera I hier uitg blink. Wat die sp ifieke konsert nog meer 

PRETORIA spe iaal gemaak het, was die t enwoor- 
Die konsert, wat besli a die hoog- digh id van drie komponu te wie 

tcpunt van die toer beskou kan word, werke die koor voorgedra It t: Pi rre 
i in die Unisa-gehoorsaal in Pretoria Malan se Cr do, Holm se Equitabat 

I V ' 
Bovo ell Arthur Wegelin 50 Damkafee- Africa's leading choir' n 'they set a Folke-Rabc 'n abstrakt hedendaagse 

• IOU. (lor n • t, mpvol aal met 'n .' , -' 
t 

. kantat 1' .. met luide applous, waar- standard that other contenders are komposisic W," bcslis die populerste 
drteglike ako stick h t die koor 'n"· ' n. • puik vertoning gel wer. Di ritie onder die kompcni: te erkenning ont- going to find difficult to b ncr' ge- en ook die gc laagste werk van die 

Pretori -gehoor het die hele koor vang het, goedgek ur, Die kritick na maak. aand, Die Rand Daily Mail hct van 'n 
d d I die fyd in verul die Pretoria News WI! In Johannesburg waar die SAUK "full, smooth sound" gepraat, terwyl 

verras eur, raan capt> out tc gee, Die Transvaler l1ie stemkwaliteit van 
Profes or Mcl.achlan verdicn al die eer iet s be.ond rs: olin H rtley h top- opname gcrnaak het, is die koor ook 
hier, merkings 00. 'Without doubt South taande toegejuig, Die Ronde die koor van hoogstaande gehaltc geag 
________ -.----------------------------------------het. Die Transvaler het ook die pro 

gramsamestclling geprys en kornmen- 
taar oor 'n natuurlikc manier van uit 
priiak en sing gelewer. 

In Natal was die koor gaste vall 
NARUK en hct in Vryhcid 'n tipiese 
plattelandse gehoor tceg ikom, Op 
~mpangeni was die gehoor me r spon 
taan, maar as gevolg van die onver 
wagte hitte was die intonasie van die 
koor nie altyd na wcnsc nie, In Durban 
is ecn van die mccs profcssionele kon 
serte in die Stadsaal gcgce. Die Miss 
riollc van Ramirez was hier baie na 

ann pcrfek. Die Natal Mercury was 
veral beindruk deur die 'vocal equiva 
lent of electronic music' in die Folke 
Ruhe" 

Die Studsaal van Pietcrmaritzburg 
word, wat akoestiek betref', as ecn van 
die best sale in die land b skou. Hier 
h t die koor ongclukkig 'n taamlik 
glanslose konsert gegee. Die kritiek in 
die Witness dcur '11 taamlike anti 
Afr ikaunse kritikus was egtcr baie 
vlcicnd: sy sC O.H. 'the strength of the 
choir is to make every song a gem' en 'I 

Onnodig om te 'e, was aJ die 
koorled en Oom Philip taarn lik senu 
weeagtig, veral nadat hulle vcrneem het 
dat lede van die Tukkie- en Potch-kore 
in die gehoor wu . 'n Kornbinasie van 
di Tukkie- n Wit kore het re .ds 
die vorig Satcrdagaand 'n uitvoering in 
Pretoria gegee en ook van die liedere in 
die huidigc koor-repertorlurn ge iing. 

'n 'Paar opgewekte koorlede ajge 
neem kort voor hul vertrek op hul 
landswye toer. 

Een rrianier . 
om voor uit 
tekomis 

omdieregte 
mense te ken. 

wonder whether there can be a choir in 
the country who "to sing a f1awle 'sly 
as the singer of the Stellenbosch On i 
versity Choir.' 

In Port Shepstone is 'n spranke 
lende konser t geg e, waartydens Bri 
gitte Seem r massa-histerie veroorsaak 
het, dcur die kontrabas tydens 'n en 
core onverwag: in die rondte to draai. 

Voor 'n klein, maar baie waarde 
rende gehoor het die koor in Umtata 
veral on gevoelvolle gewyde gedeelte 
gelewer, 

In 00 -Londen het die koor in die 
Orient-tearer voor 'n baie ntoesiastiese 
gehoor gesing, Ondanks kompetisie van 
bote, treine n motorfiet , was die 
koor weer eens op hulle stukke. 

Die 1, a te konsert is gelewer op 
Port Elizabeth voor 'n baie ge sdriftige 
gchoor. 

Dank, y die goeie organisask van 
Mnr. Louis Wes: Is, koorbe tuurder, 
die entocsia me van dirigent, koorlede 
n gehore n die samewerking van al 

die kak lpersone in die verskillcnde 
sentr , het die toer foutloos verloop en 
het die koor y gocie reputa ie net nog 
meer ver terk, 

MINETIE JOUDER T 

Fassinerende pren~ 
behoort te lok 

uyamen. 

DIE Fihnvercniging hied hierdie seme t r, oos in die verlede, 'n 
sprankelende program a' n. Na Mar ndagaand se baie gewilde 

rolprent, Bicycle Thieves, word op Maandagaand 29 Julie die 
dokurnentere rolprent, Thy Epic that never was (I. Claudiu ). in die 
Van der Sterr-saal vertoon. 

In 1937 is begin met dl mt ak van hull weer kan t rugval in hul .. ie" 
film I, Claudius, Dit wa destyds houdings en persoonlikhede, Veral 

die groot t~ cpo. wat t in Brittan~ Chart s Laughton se worsteling om die 
aangedurf IS, VIer weke nadat die sentrale rot van Claudius te bern ster 
kamcras begin rol hct, word Merle is 'n mer twaardig skouspel, So ook is 
~h~ron. in die vroulikc .hoofr~l, ~esc~r die transform sic wann er dieselfde op 
III n motorongeluk. Die verfilrning IS names aan di einde in afgewerkte en 
gekansellecr en die versekeringsmaat- geredig erde vorm vertoon word. 
'kappy het die skade betaal, The 'pic 
th t never was lig die luier oor die 
g ibcurc in duardie maand, 

Hierdie dokum -ntere film van die 
DDC ill sowel 'n fa in rend r kon 
. truk: ie van 'n stukkie filmg skiedenis 
a 'n boei nde studio oor di onto taan 
ge ki ·deni. van 'n filmvertolking. Die 
historie: besonderhede van die poging 
om Robert Graves se roman I, laudius 
te vcr film in 'n grootse film-epo • i. 
eintlik minder intere .. ant as die ge 
I'en theid om di~ owwe m tedaal te 
sien waaruit dit moos tot stand kom. 
On~ si n eers di ongesnyde opnam s 
vanaf die mom Of wuarop die kamera 
begin draai n die p I IS hulle voor 
S skr Wt~ b 'weging hegin nuak. Dit 
mn t her" aal en var_i _e_r_t_o_t_w_an_n~e_r __,.;N-I;..;;:..;O;.;...;::S~T..:E:-Y;-T:.L:::.:.:E.:.;-R 

SWJ1SERS HLM 
mplar van 

e "Passport to 
e ono- 

'n Moderne Swit r film wat 
groot crk nning in Europa verwerf 
het, 1 lamandre, word Maandag 
aand 5 Augu tu in die Reitz- al ver 
toon, 

Hierdie ilm word be. kou 11 die 
r te Swit r film wat interna ion ale 

erk nning • ni t. In La S I mandre 
word die tier op die Swit. 'I buro 
krasi en materitllisme a 'n pringplank 
ebruik vir '1\ veel wycr morelc kame 
die, Die h Idin pas gehcel en al nie in 
die maatskappy in nie. Sy i. '0 intui· 
He 'I' r 1,.1 teen haar georgani eerde en 
materia listie. e gemc nskap. Die film i 

Andmar·Gebou, Van ~raat. tellenbosch. 
Andmar BltiltJ. Van . t. Stellerbosch. 

tel: 5634. I po. box: 264. 



IK 
AFRIKAAN 

Helize van Vuuren 

3 

Admissante 
toer deur 

I · Adml .j bondtoergroep h t 
vanjaar weer 'n uit r geslaag 

de kon: rtto r deur di Karoo 
ond rueem. Die groep het 'n vel 
keldenh idskon rt v n koor ang, 
muslck en toneel: tukke aange 
hied. 

OMDA T USA T vir etlike jare oorwegend eksperimentele dramas en 
eenbedrywe uit die Engelse en Franse letterkunde aangepak het, is 

daar vanjaar gekyk wat Afrikaans op die gebied het. Na 'n geploeter 
deur eindelose lof ange op Voortrekk rvadere en heldinne van 
Vryheidsoorloe in talle afgematte eenbedryfies, het ons op Andre P. 
Brink se "triptiek vir die toneel" Bagasie (1965), afgekom. Verra - 
send: drie eksperimentele stukke, in di kader van die absurde teater, 
en dit in Afrikaans, wat op drama-gebied so yl bedeeld is. 
Die Tremmel hot vir my die intcrcs 
sant en opvocrbaurstc met amateurs 
voorgekom. (Weinig rckwi: iete or de 
kor word gebruik, onder dat die kern 
van die st uk d aronder ly.) In h ierdic 
stuk is daar eintlik nct twcc karakters: 
die vroulike Odette met die twee tee's 
en die manlik Odet met die cen tee, 
wat as ego en alter e '0 gesien kan 
word. Die enigstc bykaraktcr is die 
besocker. En dan natuurlik die immer 
teenwoordige lyk van Odct se oorlede 
pa ... 

LYK 
Die hele stuk speel af in 'n karner, 

die blyplek van Odet (met . y gcerfde 
"trammel vol rornrnel"), Odette en die 
be, tek van ecn dag plaas, (Die son is 
eers 'n 'sonneblom" en uiteindelik 
word alles "toegespin in 'n groot 
spinnekop e wart kokon. Sy pote Ie 
soos hurige krakc oar die hemcl." 

TYDSBEWVSSYN 

'n Sterk tydsbcwussyn, die besef 
van die onverbiddelike v rbygaun van 
tyd en die mens se pogings om hieraan 
tc ontkom, kan as die tcma gcsicn 
word. Wanneer Odct bcsef dut hy 
onontkombaur sestig is. pro beer hy 
uitrcik na die (vir hom) oubcrcikbarc: 
"Die groot, wondcrllke son. I' n 'n 
pragt ige vrou." Maar langsu merhund, as 
sy ontsnappingspoging tclken gefnuik 
word deur die prosaise werklikhcid (en 
Odette), vcrloor hy die gcloof in y 
idcalc, Die Tremmel eindi J met 'n 
zewcldlge futiliteit 'gevoel wat gc 
intcnsivccr word d ur di vroulike 
Odct t se poging om Odet te 'bevry': 
"I k ,"II sorgo Sodat jy kan vry wees". 
Want ook die Ics 'r/hoorder bcscf nou 
aum met Odet d' 1 hy cn die HI nos 

daarby geimpliseer noo it werklik vry 
kan wee nie, maar altyd opgesaal sit 
mel 'n oorgeerfdc "tromrncl vol rOI11- 
mel", 

BESWAAR 
Volgens 'n "Nota" deur die drama 

turg, het hy getas na ... '''n nuw . oort 
Middclecusc, ampcr-allegoricsc spel, 
maar aangepas by di pro bl m van ons 
tyd: sender finaal omlyndc, rasionelc 
betckenisse, maar met suggestio en 
moon tlikhede, tegelyk komies ell tra 
gies." 

'n B swaar wat 'n men kan noern, 
is dat die stuk plek-plek byna t6 
klugtig, t6 Kootjie Emmer-agtig wil 
word. Die tragiese gaan dan natuurlik 'N AMERIKAANSE en Suid-Afrikaan 
vcrlore, Vcrgelyk Odette, woorde: 
"Jy mag dit nie uit jou hande laat gaan 
nie. Dis wat hy altyd gese het, nog lank 
voor jy daar was. Elk aand naday hy 
sy glasoog uitgehaal het. Elke oggcnd 
net voor hy sy agtertande b gin borsel 
het. n, of Odet wat c: "Mcneer, ek gee 
vir jou Odct te ook. Net soos ,y daar 
staan, Voet. toots. Met haar t e-t e-c 
en alles,". •• "Haar tone inkluis."! 

VSAT 

In USAT sc opvocring word 
vcrtolk deur Freddie Marais en Od ttc 
d ur Karen Roos, Gerrit Olivier is Die 
Besecker. 

Op Sondugaand die 28stc Augustus U · k 
om R.lS nm., sal "Die Tremmel" in die DIe 
smltjie langs die Eike-kafee (Meadows) 
'g rbcur '. Dit nl nie 'n forrnelc opvoc- 
ring wet'S nie, die minimum bykomstig- 
hcdc word gebruik. Hoewel die speler: 
reeds geruime tyd bym .kaurgekom hot 
vir rollesing, is die idee om n i tc 
teksgcbondc te wee, nie, maar ccrdcr on IMPOSIUM oor 
'n kreuti 'we. intcrprctnsic van die ecn 
b dryf tc pro beer gee. 

p 
at rtegnologi al op S en 6 Augustu ;0 di Ni () Malan-! k uhur gehou wor I. 

Vooruitskouing vir teater-en konsertganger 

SEMESTER HOU VEEL IN 
VIR di kampuston elgang r Iyk die aanbi dinge hierdie m ter by die H. B. Thorn en die Nico Malan 

veelbelowend. Tw van die opvoerlng: in di stad her reds gun tig kritiek in ander divan di land 
ontvang. Die plaaslike program sluit dramaturg ,00, Pirand 110, R n d Obaldia n Noel Coward in. 

Die e rstc en groot aanbieding dour 
KRUIK se Engelse Toneclg sclskap is 
Shakespeare. c treurspel King I ar, Di 
opvoering is reeds hy gcleenthcid van 
die op ning van die 1820 Sctlaars 
Herdenkingstcater in Grahumstud an 
gebied. Dit het gunsti e kriti .k van 
veral Tran VJlalse koerante ontvang. 

REGIE 

Regie is dcur Roy Sarg nt en die 
tit lrol word gcsp 'I d ur Micha I At 
kinson, b kcnd KRUIK-akl ur wat 
goc lc sp -I gck wer he l in veri de kwur 
taal so nanbicdingc van The (J3m of 
Kings in di II. B. 1 hom. 

Die uanblcdin J van King 1 ar strek 
vir 'n i ocn van dric n'1I hall wek 
v. na 18 Julie 111 die Nico Malan. 
Duarna, v naf 1 l tot 17 Augustu , sal 
Stell nbossers die gel .cnthcid gegun 
word om die treurspcl in die B.B. 
Thorn tc Sl n, 

PIRANDEI LO 
Aun die elude van Augustus hied 

UTS Pirandcllo se toneclstuk Sc. P r 
sonasics op Soek na 'n krywcr Itl die 
TholH-teutcr aan. 

Die tuk al vanaf 30 tot 3 t Augus 
tus en 5 tot 7 Scptcmbl~r oj) die plankc 
wces, Re kskaartiie, is hief, 00 met 
die I FAR-aanbieding, gddig. 

Di' New London Ballet met Gallllu 
Samsov. n Andn' PlOkuv 'ky sal Vl.tnut 
29 Julie tot 3 Augustus in die Nico 

Malan v rskcle bulletopvocrin ' a n 
bi d. So s met King Lear het die 
'csclskap bai gun t ige krit i k dwars 
dour di land ontvung. Die aanbicdinu 
blyk nit die boonstc rakke te wee, 
aldus Comment op die Eng lse Dicns 
van die SAUK. 

Op Stell en bosch is daar nog tw . 
opvo er ings, alb i aang bi d d ur 
KRUIK. 

Vanaf 10 tot 14 cptcmber word 
Die wind in die Takke van die Sassopo: 
op ievoer in die fl.B. Thom. Reek .kuur 
tjie i geldig. 

Die Itta, tc opvo rinu in die 'l hom is 
No I Coward ' csti " Ilysp 1 
Pre ent Luught r. nit vord van f 21 
tot .. 6 Oktolu r d iur I'R tJlK aunue 
hied. 

KONSERVA ORIlJM 

Wut die plnaslike kou: ervuu rium 
bctref, is die lys van a nbieding vir die 
kwartaul r cds be 'kikh:tar en kun III ns 
uit ien na 'n baie inter' .sant • wyd 
uit cnlopcndc kon: rtrceks. 

Sekci die b laugrikste eh urtcnis is 
die b sock van Iic wercldh rocmde 
han. ' tjellis, PieHl: Fournier, I. tcr in 
S·p!'tllhcr. VUJder ontv.II1' on ook 
l esoek van twee wen'ldkll pi 1I1isl : 
di' Am .rikancr, 'I hcodorc S 'l tvin, ell 
die It'dinner, Alhcrto Mou.ati, w' t 
altwt:c baic gocd gehalansc rde pro- 
gr.:Jtnmc sal uanhi d. 

Van die jeugmn ici vcrkry ons 'n 

VI S ALLIN .. 

Stud n e '.' 
la kaartji 

reise 
vir 

OUD KAl P 
SK R Y - BLOKKI 

MI'~1 
Ul D-AI' I I AAN, 1 

ON wu P 

Bespreking van goedkoopvlug 
ur pa. 

n lin 
.. 

Student 0 re, handbo k jure '.' :. 
en poorp e, n '. .. PL -IN I AA 

T~L.4811 .: 
'. 
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Die hele aand was genotvol 

c 
·A 

PO RWE 
Ii 
r 5: 

APTEK R (Manlik of Vroulik) RS 400 x 600 - R9 000 p.], 

ARGI K RS 400 x 600 - RIO 800 p.j. 

A 51 TENT ING NI UR R4 800 x 600 - R9 600 p.], 
OUKUNDIGE AMPT NAAR R4 800 x 600- RIO 800 p.], 

OUR KENAAR RS 400 x 600 ... RIO 800 p.], 

LANDM T R (Gereg;streer ingevolge Wet no. '4 van 1950) 
R6 000 x 600 - RIO 800 p.]. 

M TAA KUNDI R4200x600-RI0800p.j. 
mies kwall 

ele nth d vir 

Navra en oansoeke om indiensneming moet feri, word Qon: 
DI HOOFBE TUURD R, .A. POORW It 
KAM R 1113. PAU KRUG RGEB U, 
WOLMA AN TRAAT, JOHANN SBURG 1001. 

G 

GELUKWENS 
Die promoters Clive Calder n 

Ralph Simon moot gelukgewens word 
m t die inisiati f wat hulle aan die dag 
gele het om 'n toer soo hierdie moont 
lik te maak. 

RB"GS: RUSC,llDA, die jong 
talentvotte sangeressie met die ge 
voelvolle stem. 

Bats hier 

P di 15 Julie het SteUenbosch 'n geskiedkundige aand bel f: 'n nie-blanke vermaaklikheidsgroep het 
voor 'n blank g hoor hi r op etre . Di gro P was die dinamie e geselskap van Richard Jon Smith wat 

vir 'n h I g notvolle nd g org h t. en van die ultblinkers v n die aand tic: gegrens het, Sy nommer, Come 
back Lila en I need a Littl Love, i 
b. ie goed deur die gchoor ontvang. In 
cen van sy nommers wa. sy fal etto 
stem baie hindetlik en onvanpa . Oor 
die algem n het hy 'n goeie indruk 
ge kep, 

Ivan Ross het my baie b indruk. Hy 
het 'n bale bcsadigde v rhoog: per oon 
likheld en toon alle tekens van 'n 
volwa en b h er de verhoogkun: te- ., . . 
naar. Sy troffer Mr Lonely het aan die BO: RICHARD JON SMITH (middel ) wat n bale geslaagde vertontng 
verwagting vol do n en hy h t d we- op Stellenbosch agter die rug het. By hom is sy promotors Ralph 
r ndc pplous van die gehoor gekry. Simon en Clive Calder. 
Dit wa. egter met Solitaire d. t hy die 
tluweetsaatc kwaliteit van y tern gc- nornmer Sweet Mama het ek dit 
toon het, Hierdie nornmer hct hy met hinderlik gevind dat die agtergrond 
volmaakte aanvo ling n mu ikale insig ternme op b: nd vasgele wa , orndat 
I ntccr. hierdic dan 'n lewcnd optrede was. 

Tog moot ek byvoeg dat hierdie weer- Coenraad Visser gawe bcter w' s as die pla topname. 
Sy poging om die Roberta Flack- 

Uit indelik het die ster, Richard Jon nommer The first time ever I aw your 
face weer te gee, het weens 'n gcbrek 
aan aanvocling en die regte stemkwali 
teit heeltcmal m sluk, Die hoogtepunte 
van sy optredc was ongetwyfeld Proud 
Mary en dan veral sy slotnommer, 
Candlelight. A 'n geheel tOOI1 hy 
tekens van 'n popsanger wat dit nog ver 

die man kan bring. 

IE BATS tre Maandagaand om 8.15 in di tad. a) op. Dit i attyd 
die moeit werd om hierdie groep , vertonings by te woon. Neville 
Whitmill tr e saam met hulle Ope A di Bats n t hierdie gro p vir die 
rst er b kendheid verwerf, maar daama is hull naam verand r na 

Impi. Tan tr e hulle weer ond r hul ou naam Ope Kaartjies t by di 
deure verkrygh ar. 



5 

mbine 
pie I r RIDDER 

DIl:. Stellen bo sse professor in ltali- 
aans, dr. Dimitri Vittorini, is deur 

die Italiaan: e regering tot ridder ge 
slaan vir sy diens nan die Italiaunsc taal 
en kultuur. By 'n feestelikheid in Kuup 
stud is die Croce di Cavilcre d ur die 
ltaliaanse konsul aan hom oorhandig 
vir sy werk as lektor te Oxford, to 
Angeles en Stellenbosch. 

Profes. or Vittorini hct die Italiaan 
se departemcnt in 1972 op Stellen 
bosch begin. 

Duit e 
GRUSS GaTT! " - met hierdie uitdrukking 010 1 'n vre mdeling in MUnch n gou vert oud rank. 

Onvergeset ynde: "Cuten Morgen" vir die r s van Duit land buite die provinsie B iere. N t soo: 
B lere v rskil van die res van Duitsland (daar word sel , g praat v n 'n B i r taat b WH. yn! ), so vcr kil 
die Munchense univer iteit van die under in uit land. En u en di r van Duitsland s univ rsit it is 
daar natuurlik ook weer verskille," kryf Dirk II rtzog, wat op ver 0 k van Die Mali n nand r v t 1 
van Duitse univer iteite. Dirk, 'n oud- voor itter, het p s teruggeke r van 'n studieb so k nan Duit land. 

"Wat Munch nib tr f: die ge , 
KOVSIES van hi rdie sg. "Olimpiastadt" word 

ook, en veral, weerspieel in sy stu- 
Televisie, die luuksheid dentclcwe. Munchen is nic verni t b - 

eersdaags gaan oorwcldig, sal 'n ou kcnd vir sy Hofbrauhaus nie: "gc- 
b kcnde vir die Kovsics wees, Die miitlichkeit" is sek r me r kenmerkend 
univcrsiteit het so pas 'n bcsluit aange- van die Miinchensc as van die al III en 
neem om in vier afdeling, van geslote- Duitse leefwy . Die studente openba r 
baan-tctcvisie gebruik tc maak. dan ook (hoe nders? ) 'n baie go ie 

By die Fakulteite van- Landbou en vermoe tot ek ploit sic van hi rdi ge 
die Departement van Mikrobtologic is van die stud En dit selfs I kom die 
daar klein kamera's gekoppel aan se- student moontlik uit di m er formelc 
kere mikroskope, veral vir gebruik in Noorde van Duit.land. In die aand 
prakticse demonstrasies aan die stu- DIRK HERTZOG word daar bymcka rgekom in volge- 
dcntc. Volgens Profe sor J. KritzingcrL -----------------------------------~----------, 
van die Oenetika-d parternent help die 
tctevisiesl teem om die tekort aan per 
soncel teen te werk. Die departem nt 
van sport maak ook baie gcbruik van 
oorhoofse projektoIs cn televi ie om 
oefenmctodes te vcrduidclik. 

BREJNKRAG 

NI 

Profess or G. Bozzoli, die rektor van 
die Universiteit van die Witwatersrand, 
het hom sterk uitgespre k teen die 
oormaat van aandag wat in ons land 
gegee word aan die swak en gemiddelde 
c tudente. 

Hy het voorts gese dat die e rste Die nuwc sistecm het volgen hulle Daar word ook gepoog om die stem- 
jaar aan universiteite in S.A. ingeveer bale voordele. Elkc ko shuis het 'n beter per cntasie deur die nuwe stel I te 
dieselfde standaard dra as die A·vlak in vertecnwoor diging op die SR; vir fakul- verhoog. 
die Britse hccrskoolop: ct. Hy sou graag tcit verte nwoor diging is voorsi ming wak motiv ring blyk die hoo r de 
wou sien dat d' ar reed, op skoolvlak gernaak en die nuwe bcdeling verscker te.. we s waarom st mp IS nta ie in di 
meer aandag aan die briljante skolier die ver tcenwoordiging van d: mes op vcrlcde 0 laag was. 
gcskcnk moet word. Hy Ie die blaam die SR. In die hoof'ar tik I v n 'n onlang e 
op die skole en ook op die algcmenc Die re~lin .. i.v.m '. di "Sirkus" is uitgawe van Die Perdeby pr k di 
mentaliteit in- S.A. om nie ons beste ook gcwysig, DI vyf'tig bcno md kan- ond r-nuusredakteur sy komm r uit 
breinmateriaal 'n beter behandeling n didatc word in agt groep ingcdcel wat dat Tankotie, 'n dill koshul by 'n 
opvoeding gun nie. dan Ike middag of aund by cen van di man kiesa deling in red 1 j • 

agt b sockpunte sal aandocn. Die doel 
met hi rdie nuwc Sirkusstclscl L om 

Die stud nte van die Potchef- beter dialoog tusscn die kiesers en die 
~room~ Onderwy~olkge het tydcnsLk:·a:n~d=i=da~'t~c~tc~h~w~er~k=s~te~l~lig~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
die Mei-Junie sciso 11 '11 baie g slaagd 
sprokiesopera opgcvo r. Daar is uit 
sluitlik van studcnte gebruik gernaak en 
di r gie is gedoen deur Marie Steg 
mann. Die tuk wa die Ilansie en 
Griet jie o pcr e tte VHn Engelbert 
Humperdinck. Met Nati v n Vuuren 
in die hoofrol en 'n koor van 33 I de 
was dit 'n groot taak om aan te pak. 
Bcnewcns die koor is duar ook g bruik 
gcmaak van 14 balletdans res: . 

Di Pootjie, amptelik blad van die 
Kollege wy 'n sp sial gedenkuitg we 
volledig aan foro's van die skepping. 

HANSIE EN GRIETJIE 

NK 
STUDENT 

In 'n ba ie humeri tic voorblad- 
artikel van NUX (Pietermaritzburg) 
word di kampushewandclaars in 10 
katcgorte verde I. Die gro p bekcnd as 
hand I tudente is bck nd daarvoor dat 
hullc di .. abbatdag ondcrhou" 1\ 

diesclfde doen met nigicts anders 
waarop 1 ulle die hande k n Ie. Di{> 
spesie he t 'n 1 sonde re in tclligcn tc 
uitdrukking op die gesig maar is helam 
bal dom, Die war wctenskapstudentc 
is baie opm rklik omdat 'd,wr g en 
voorbeclde van die kurakt r is nic, 
and 'n be ondere intelli rente uitdruk 
king 01' sy gc ig. M cstc van hull' h t 
hul cie klein eng lbewr ardertji s en 
ook oompie . 

Di TU ,by-It ld i 
blitsig suk es III 'I Ili lllOPl of I lik 
jon r d l1lle, Uit die 'fOCI' Iy ,I gs di 
'cgradu r 1 aall die i 'klC v n "UI - 
i11l'lIigensic". 

~SHUJSSTUD'NT aan d~ Un~ nheh van Port ~lhab th hel 'n~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~ 
sterk bewoorde petisie opg stet waarin hull die onmiddellik 

ontslag van die spysenier, mnr. Harry Spiers eis ornd t hy glo 
Epsomsout in 'n sekere di gegooi hct. Dit het 'n alg m ne epidemie 
van die be ende ongesteldheid, Appelkoo maag, tot g volg gehad. 

DUUR , ·S 

'n Ander 'erug wil dit he dr t hy 
ook aan '1\ itudcnt rkcn 11"1 dat hy 
aan di cindc van 1973 'n bonu 
ontvang het orndr t by deur die j, ar so 
'p'lar 'aam te werk 'cgaan h .t. Die 
tudente voel dat dit as aansporing vir 
mnr. Spic r sal w e: om voort tc gaan 
met die voor it van swak disse. 

gehalte ken gewces h till. od I)ige 
optred k n tot 'n rirninel clag I i. VI 

v 

PhTiSIE 

:KI 

:- 

prys ( II 



Ie IJreek van die verstarde en verkramp_t ------- 
A by Kongre • In 

abra-j U ongr S op Hartenbos i. ver keie to prak van aktu Ie b lang gelewer. Na die kongr 

von' kon 

immi ant, h t prof. van d r W It A Ondcrw 
dit i di krimin i a 'n men 'n 
Banto bloot op grond van sy velkleur 
v rbied om hier tc kom woon. Di 
ma t. taf moet eerder we wa t hy vir 
Said-Afrika kan b tek n, erder as die 
feit dat !.y velkleur anden i as di v n 
di blank. 

ENPOL 
oorne III ni . 

In 'n to pr ak oor die kri i n die 
toekorn van Afrikan r-identiteit, hct 
prof. J.A. Heyn van di Universiteit 
van Pr toria gesc dill die Afrikaner dit 
nie kan beko tig om in sy eie geledere 
gro p te vorm of mekaar te ctik tteer 
as verlig of verkramp nie. Alhoewel 
polari si f tikett ring in sommi e 
gcvall noods aklik i , i. dit gevaarlik 
binne 'n bepaalde grocp, 

Op 'n vra g h t prof. H yn e ~ dat 
'n atei' ook 'n Afrikan r kan we ., 
maar dan maak hy ni de I uit van die 
kern van die Christ lik -naslonale Afri 
kaner nie. Die begrip Chri telik-nasio 
naal i. uni ken het op Suid-Afrikaan 
bodem b slag gekry. 

Pro. H yn het voort gc A dat 
Afrikan r-identiteit te d ontwikkel 
en groci, Daur i k r m n wat die 
gro ipr wil v rtruag of onrn ontlik 
m: ak. Die feit dat ict oud i , is vir 
hullc geno g. By h t gtcr duarop 
g wy dat toed cn oud nic noodwcndig 
aamval ni . Duar i OU dinge wat be li 
verwerp moct word. 

LIN 

PIl~ T STRA USS, president van die 
ASB. 
y prcke dikw Is onver taanbare, on 
v rtccrde dogmatiek wat lewensvreemd 
in di lug bly weef en niemand raak 
nie, omdat die domince self ni weet 
hoe om die Skrif te verklaar en uit tc Ie 
nie. Aan die ander kant is die predi- 

NAI N VI 

HI 
BLLM .. 

FR ~UMO 

AA 
.. L. 5529/307 ) 

we . 
Vol n di Sunday Times v n 14 

Juli , hang di "waard v. n Darnocl s" 



Die Mati 7 

I 
DIE afgelope vakansie het daar weer een v rskeie studente van St II nbosch 'n de I van hul tyd 

deurgebring in kere van die sendinggebiede in en naby on. land. . 
Di grootste groep student 

het, soos gebruiklik, na die Trans 
kei gegaan om daar op vcr killcnde 
manicre die ndeling tot hulp te 
wee. Op Bambi ana was Gerhard 
Roux en Anna Vermeul n kampleicrs, 
op Lu iki. iki Gideon Louw en Irene 
Crouse en by di Chri telik Lektuur- 
en tru III op Umtata was Johan 

O'Kennedy en Riana van der Merwe. 

SENDINGSTASIES 

In totaal was daar 29 d me ~'n 29 
mans. Op die twee ndingstasie i 
kerke gebou terwyl die kl in r gro p 
op Umtata hoofsaaklik bcsig was met 

voorr adopnames by Chri t like bock 
handel in di Trans- en die Ciskci, Die 
57 studente het ongeveer 2 weke in die 
Transkei deurgebring. 'n Ander . tu 
dentegr ep (31 lede waarvan 15 man 
wa ) het onder leiding van 'rancoi du 
PIe is na Phcmba in ws ziland gegaan 
waar d . Malan werk aam i.. Hulk het 
na 3 weke werk re ds ver gevorder 
met die ball van 'n kool ebou. Di 

Dan wa daar ook we r en 22 
Matie (14 Man') bctrokk by 'n v r 
tiendaag vang Ii i proj k onder 
leiding van d . Jacob op di Ma atini 
vlakt in die noorde van Kwa-Zulu, 
Andre van den Berg en Rika Coetzee 
was die kampleier: en die groep was 

J ongste Aanstellings 
van US-Personeel 

Durbanse Sim onieorkes opgctrce. 
Daarna het hy sy studies aan die 
Universiteit van Kaapstad voortgesit, 
waar hy die grade Honneurs-BvSc. en 
M.Sc. altwe met lof verwerf het. Hy 
het d eltyds lid geword van die Ka p 
stadse Simfonie-orkes en ook in die 
KRUIK-orkc' gespecl In 1969 het hy 
lid geword van Pierre de Groot 
strykorkcs, 

IIy het in 1972 na die buitcland 
ver trek, 

Nog aanstelling. i. die van drr, J.D. 
Cnrkeek as lektor in Mondbiologie en 
C. happel a. hoof van die departe 
m nt Ortodonsie, n mnre. F.A. Hey. 
mann as . nior Icktor in Sivicl Inge 
nieurswe ' en M. Sine) ir a lektor in 
Toegepaste Wi kunde, 

Prof. P.J. Conradie, wut mcde 
professor in Cricks aan die univcrsitcit 
wa , is bevordcr tot professor, 

Prot. onrudie i sed rt 1951 nan 
die Univ r itcit van St 11 nbos .h VCT 

bondc. By wiers tydelike junior 
I .tor ill Kla sick Talc en h I in 195R 
lcktor in Grieks g word. In 1962 JS hy 
bevorder tot nior lektor en in 1972 KORl!,' S005 hierdie al 
tot mode-professor. Sit 

Ander b'vorderings is di; van dr~~e~p_t_e_n_2_Je_r_o~p~r_e_e.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
N .. Brockman tot. nior lektor in N V· 
Si lkunde, S.M. Bruwer tot mOT lck- on l 
trise In Latyn, Ll l, Joo tc tot nior ~ 
I ktor in Botanic, P.I' .0.1'. Loeb van 
Zuilenh rg tot senior I ktor in Mu iek, a 
A.J. Meyer tot nior I ktor in Mu ie , 
A.J. M y r tot senior 1 ktor in In ktc 
kunde, B.H. Orger tot nior lektor in 

die 24-J'arige mnr, <ric Mart ns Chemic. R. Saayman tot senior I sktor 
ill Fisiku wat pasuit d~ bui~land ~ru~e- ~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~ 

keer h t nadat hy aan die Univer 
siteit van Cambridge sy studie. vir 
die graad Ph.D. voltooi het. 

BEK 'NDE in Musiekkringe is 
onlangs deur die Universi 

teit van Stellenbosch aangestel as 
senior lektor in Wiskunde. By is 

ERIC MAR TENS 

INTERVAR IT 
M T U'W UIT 

DIE Univer it it van St llen- 
bosch g an nie d In m aan 'n 

v elras ige intervarsity in Augus 
tus tussen die Univ rsit it 
Kaapsn d n W s-Kaap ni . 

r 

MATI AL! 

T 1.3 63 
32 V n Rynev Id tr. 

T LL N 0 en 1 0 N ur 



un iv e rs i tettsdosente. 
mnre. Johann (Funny) van 
lIeerden (US, foto bo) en Chris 
du Toif (Tuks) het onlangs 
skerp reaksie uitgelok toe naak 
foto's van hulle in 'n Afri 
kaanse tydskrif verskyn het. 
Mnr. du Toit het uit ~ pos 
bedank nadat hy heftige kritiek 
vall die Tukkie-SR gekry het. 
By die fer perse gaan vall Die 
Mati was mnr. van Heerden se 
posisie nog onseker, aangesien 
die rektor, prof. de Villiers, 
nog in Frankryk was. In a 
p rsonderh lid het mnr. van 
Heerden (wat onder sy 1'01- 
prentnaam John Hardy poseer) 
gese dat ~' finansiele posisie 

----------------..,..---.------;f aanletding gegee het tot die 
poseerdery. Die trokke tyd. kri/ 
het be luit om weekliks prik 
kelfoto · van man te plaas no 
'n vel' oek deur twee We 
Transvaal e vroue/ik Ie er . 

Mans wat gr 9 'n loopb n in die 
akew reId wi! volg, het ni nood 
w ndi In handel raad nodig ni . 
SAN LAM a! u opl i ... en a u 
pre te r, w daar binne 2 tot 4 jaar 'n 
s nior po op u. 
On wil gr ag met u 9 sets oor die 
v r keidenh id loapba nmoontlikhede 
by SANLAM. Vul net die vormpi 
hieronder in n pas dit. Dan reet on 

rsd 9 'n p r oonlik ond rhoud 
m t u. 

uurd r. 

NAAM: 

A RES: 

"IlJ' S ports 

Lesers se hul se: 
Lo! vir Matie 

D ur die NUU R DAKSI 
DIE sosial en interuniversitere bladsye van Die Matie geniet die 

meeste aandag van sy Ie rspubliek, die rubriek Deur die Sleutel 
gat word deur 'n aansienlike per enta ie le rs heftig teengestaan, maar 
ewe heftig deur 'n ander sektor aangeprys, en 73% Maties dink dat 
hierdie termyn se uitgawes van die koerant "goed" of selfs "uitst - 
kend" is. Hierdie feite blyk uit 'n ornvattende ondersoek wat die 
nuu redaksie van Die Matie verlede week ondemeem het. 

twa n 
N db nk e kit kontantk rte i nou b kikbaar a 11 
paarr kening lient ,a. ook tjckboekhouers. U kan t 
eni cr tyd RIO tr k - bedags of saans - by nige 
N dbank-kontantverskaffers. 
Open vandag 'n rock ning by u naaste Nedbank. 
Mutual-gebou, Bir traat, St Ilenbosch. 

'n Lid 



Op Varsity I 
Drievoudi e 

I 
Twi 

OLOMBO 

Ta tig tud ntc van die unvcrsitcit 
van Sri Lanka hct die gcbou waarin die 
senaat van die univcrsit it sit, oorge 
neem en weier om die per eel te 
ontruim voordi t di ow rhede lli 'Ian 
hullc beter akkommoda ic kan verskal 
nie. Die studcnte het 1 sluit om tot 
ak: ic oor te gaan nadat hulle, as 
gcvolg van vcrtragings en verbr ckte 
bclofte: aan di kant van di adrninis 
tra ie, lank dakloo elaat i . Die gro p 
protestercnde stud nte gcniet di volle 
steun van hul tudentcraad. Mnr. Karu 
naratne, voor itter van die mad, hct in 
'n onderhoud met die lIEh Bulletin 
ge ..., "The unversity h an uccumulat- 
d fund of 'even million rupee (onge 

veer agt hondcrd duisend rand) which 
can be utilized for the con tru tion of 
hostels". Die univ rsiteit i dy,s volgens 
sy studenteraudsvoor itter in geen 
finan idle kri is nic. Daar word tans 
naarstiglik na woonpl k vir die S naats 
gebou-t'inwoners" gesoek. Volgens die 
II . E Bull tin tude r daar 01' di 
huidig oomblik nagenoeg driedui nd 
tudentc aan die Universitcit van Sri 
Lanka en daar is woongeriewo vir 
kaar: dri honderd in koshuise. 

V OLGENS berlgte in onl ng e uitgaw van Varsity 
van Kaapstad oor di verand rin in Rshouding n di 

Die strydpunt wat on staan het na die wed tryd tu n di 
'n Sk-besluit, op 'n mas avergadering b preek word. 

Dit vol na 'n v rgadering van die 
R war r gc n b li: ing ocr 'n mo ie 

verkry kon word ni en di voor it ter 
nie haar besli sende tern wou gebruik 
nie. Di mosie h t gehandel oor di 
terugtr kkh g van die verhod op de 1- 
narn an die wed tryd d ur lkey 
pclcrs en dit het verder die SR 
t enstund tc n di Leeu-to r b klcrn- 

KRITIES 

AQUILA, ITALlf:: Sowatvierhonderd 
verteenwoordiger van vyf-en-twintig BE~O j 
verskillende univer iteite het onlang. ~ ~ ~ ...... .-r....... 
die sde Europes Univer it itsverg - NA die studente-onruste gedurend 
dering hier bygewoon. Die vert en-. . .. 
woordig r wa alrnal Ie de van die ta~s ~ veranderde khmaat te bespeur. Die Arnerikaan e tudent 
Instituut vir Univ rsitere Sarnewerking bernoeienis het nou g daal van sy 
(VCI) en h t verslag gedo n oor na- men eregte en a iale probleme tot 'n meer re listie 
vor ing wat daar d ur w rkgroepe oor bekomm rni oor infla ie, en rgiekri i 
di a gel ope jaat op hul onder. kei Vol n "n Arnerik n opv d r, 
kampu se do n i Afg vaardigd 8 dr. W. I. Parent, hoogler ar III 
het hulle vier dae lank besig g hou met Politieke Wet n kap en ook dekaan van 
die komplek: e probleem van "Id 010- die " kultcit van Kun en Wct n kap 
gie en kultuur in di Europe: Univer i· ann di Univer itcit van Scranton in 
teit" en da r i nparig ooreeng kom Penn ylvania, moct di keppend 
dat aile id ologiee wat geweld n cncrgie van die st~dc.nt gekanalis .cr 
dwang pro beer verblocm, onaanvaar- word ", Stud .n! -radikalisme behel ? 
baar i Hun het gewaarsku teen woonlik politi ke p;obl III , maur die 
poging om kultuur of di univer. iteit s~udent I~() ~ nou n meer konstruk- 
. ., tI we rol til die gcmecnskap spc I. 

vir .nouge tt t~ ?logl . red '. te g~- Dr. Parent bepleit die akti 
bruik, Hul oortuiging dat m t Ihng Vir de lname 'Ian di I vant politi k 
hoer onderwy bewaar moet word a wetenskap, Saam met die gcwon les 
plekk waar vryhcid van uitdrukking ings en bockk nni. wa t hy opdo n, 
aangemoedig mo t word en all e rlik 010 t daar ook praktie ondcrvinding 
id s g re p kte r mo t word. i h rbe- w es, 
vestig, Oi deelnem r. het v rder oor 
die alg me n univer it itsopl iding ge 
kriti er vir die tend n om individuele 
kritie. vrae t lIing en ini iati f t 

oor d ur te ve 1 n d uk te r op di 
te ni a pekte wat ek klu ietv rwant 
is aan prof ion Ie tekorte. Daar i 
ook kommer uitge pr ek oor die -mate 
van swak . mewer ing wat daar tu n 
urop univer it it be taan en die 

afg va rdigd h t luit dat dit die 
studen t plig i om If m r ak tief t 
w rk aan die v rwe entliking van die 
id al van 'n verenigde Europa. 

Adam mall I 
Terug? 

HOF.R ST ANOAARO 

Die J, pane 

MOENIE HIERDIE VERTONING MI 
I 

DIE GRAPPIG T VERTONIN VIR N 
R1,QQ 

TELLENBOSCH 29 JULIE 

OOP 

DEUR 
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Vrydag 26 Julie 1974 

ot 
HIlUM VAN 2Yt., Tltaba N'c/lU 
skr ,(: 

Dlb t Ilenb r to n 'n I wendig b lang t lIing in die 
verkie ing van y tudent raad. 'n Ap ti - oos by. by Wits, 

waar daar al by geleentheid g en verkie ing gehou is nie orndat 
daar 111 er vakant p rteteulje as kandidate wa is by OllS gan 
ond nkbaar. Maar benew n sy belangstelling, is die tellenbos 
s r b k nd vir sy gebalans erd oordeel. Ons h t nog altyd fyn 
getrap vir aanloklike ideologiee wat vereenvoudigde oplo sing 
vir di moeilik. te problcme aanbied. Stellenbosch is beroemd vir 
y genuan e rde and r keiding : vandaar dan ook y weersin in 
ekr trernis tie e studente-organit asie wat op veralgem nings en 
vereenvoudiging flor cr. . 

On tud I1t g meen kap i 'n ideale klein demokrasie. Baie 
van die kie ers ken ommige, dikwels die meeste van die 
kandid te per oonlik en is goed op hoogte met hul admini tra 
tiewc bekwaamhede en politieke cordele. Omdat verreweg die 
meeste werk op die Stud nteraad admini tratief van aard is, i 
dit juis noods aklik dat die belangrikheid van die kandidate . 
mcri te en algem ne bevoegdhede ni oos in di nasion ale 
politi k deur faksie- lagspreuke verkleineer of vertroebel word 

Redakteur Evalueer 
KOE ANT HOOG 
AANGEPRYS 

MNR. DONALD WOODS, Redakteur van die Daily Dispatch. skry]: 
K ro t my vri nde van die Stellenbo se Stud nt raad, en in 
b onder die redaksie van Die Matie. Ek tuur julie hi rmee by 

b loofde opsomming van julie uit awe. 

antwoord 

• 

R OAK IE 1974 

ih lkwyk, Nico 

, L on 

. Scho nk 11 

I I alg imcnc indruk van Die Marie 
i r t kla in Vel gelyklng m t ander 
tudent -uit 'awes Wilt ck ond r '0 k 

11 -t, i dit tipografi s die h te. 
Dit h t 'n mooi funk ion I v or 

kom II di on twerp toon 'n b sef van 
loelgeri nhcid, 

D a nksy litogra le, vertoon di 
oto' b i du idelik wa t veral 'n oei 
kenrnerk van die uitguw i Die toto 
hlad yc het 'n professionele voorkoms, 

k hct ver: I van di rcdaksionele 
hi d y van die uitg we van April 26, 
1974, gehou. Dit is di bestc redak 
sioncle-blad y formule hoofartikcl 
a n die linkerkant, potprent bo-aan en 
die les r. briewe op die res van di 
blad y. 

Ook mo t di m nging van ver kil- 
I nd lettcrbc Id v rmy vord die- 
Bodoni-l tterfurnilie het g noeg ver 
keid nh id op ig If v r keid nheid 
in grootte, rornein, italic, lig en vet. 

Maar, hierdi is gter van minder 
belan . Selfs a. jull geeneen van hier 
die voon tclle aann m ni kan ek, 
. nd r om jull t vi i, ~ dat jull 'n 
goeie cn int re. nt uitgawe produ 

r. Bai g luk aan Die Matie. 

Engelse "Matie" 
Dl' laa tc "Matic" van die huidige 

termyn, d.L die uitgawe net na die 
SR-verkie ing, sal in sy g heel in Engels 
vcrskyn. 

Die oorwe ing. wat tot 'n Engel 
"Matie" aanieiding g gee h t, is twe . 
I dig: eer ten i dit beplan om met die 
Twe taligh id w ek saam te val en 
tweed n omdat daar in di loop van 
die terrnyn, ander as in vorige jare, 
geen berigte, artikels of briewc in 
Engels verskyn het nie. Benewen. bo 
staand oorwcgings h t Die Marie 'n 
groot ~ngel. spr kcnd Ie r tal en 'n 
~ngel "Matic" is 'n daad van wclwil- 
le n d h id te noor di mind rhied 
En I prekende op die Akker. 

Die gedatc aan 'n Engels "Matic" 
is eenpari deur di Publikasi komitee 
goedgekcur. 

KRlTIEK 
Verkoopsmanne praat van "produk 

identi i cring" en as julle klcur in di 
kopstuk (rna top) gebruik het, sou julle 
meer "produk-idcntifi ring" gehad 
het. Saam met kleur stel k voor dat 
julle die kop tuk-ontwerp vereenvoudig 
deur die nodige besonderhede soos 
"jaargang, ens." en "uitgeg e onder 
beskerming van die SR" op 'n ander 
plek binne die uitgi we plaas. Deur die 
im blcmc tc skrap sal dit meer modern 
lyk. Byvoorbeeld, die mce: modcrne 
studente kop tuk-ontwerp, is Wit Stu 
dent, Ek lui! 'n voor telling in van hoe 
Die Matte i kopstuk kan lyk. Dit sal 
tocluat dat die Iyn onder die kopstuk 
wegg laat kan word n gcvolglik n tjie- • Aan 0 k vir al di post op Die 
ser ell minder om lagtig lyk. Matie vir di tcrmyn J 974- '7 5 word 

Nog i .ts wat die uitgawe III r -ing wag tot op 16 Augustu . Aansoekc 
netjics sal laat lyk is die gcbruik van k' n g rig word nan Die Voorsitter 
slogs 'klein I-II rs (onderkas), nd r v n dr Publika i komit e, ani ge- 
0111 die r t lett r in elke woord 'n bou 206 f 1)1 110 fr da teur, Wil n- 
Ito Ilcuer tc rna, k. 110 • 

Redakteur 

roting 
DIE MATI se begroting vir 1974 ien as volg daaruit: 
Drukkoste - 12 Uitgawes van 1 I 000 ekscmplare 
2 Uitgawes van R hI. 
2 Uitg iwes van 20 hI. 
8 Uitgaw s van 12 hI. 

1 48. ,00 
3507,00 
8599,00 

R13588,OO 

40,00 
200,00 
480,00 
720,00 

154,00 
36,00 

490,00 

684,00 
120,00 
260,00 
45,00 
144.00 

I 253,00 

16051,00 

2 100,00 
I 000,00 

9,00 
3 109,00 

12942,00 

761,00 
1 1~5,00 
• R96,OO 

R14838,OO TOTAl.h Bl·GR011NG VIR 1974 
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k d • rm I 
I randpun 

Mo rn I • win 
DIE 1820 SETLAARS-MONUMENT OP Gunfire Hill te Graham 
stad, wat die afgelope vakansie ingewy is. Daar word onder die 
studente daar beweer dat slegs die universiteitskoshuise voldoende 
huisvesting vir kongresse in die monument kan vcrskaf. Dit sou dan 
beteken dat die gebou slegs gedurende universiteitsvakansies vir sy 
oorspronklike doel aangewend sou kon word. 

T WEE akad m!ci aan di . Rhodes-u~v rsi.t it, dr. J.M. Hy lop, d!e vi -kan Ii r, e~ Andr . Brink, 
bekende snger en semor I ktor In Afrikaans-N d rland , h t d. afg lop vakansi hul m ning oor 

vcrsk ie kontensieus univer iteitsaang I nth dan Die Mati v r tr k. 

Aan die ander .kant is daar diegene 
wat bewcer dat die Administrasie die 
huidige situasie uitbuit deur universi- Mn.r. Brink ~ind dit "onrusbar n~ 
tcit reels na willekeur tc verskerp te dat di mensc die doodloop: traat a t , .. I 
interprctcer en toe tc pa . Die vi. -kan- ware aanvaar let. 
seller van Rhodes, dr. J.M. Hyslop, het Gevra of hy dink dat die universi 
sodanige gerugte en bewerings sumrnier teitsowerhede iets aan die sa k kan 
verwerp. Hy beweer dat daar geen doen, het hy gcsc hy twyfel en dat "die 
verandering in reels en regula ie edert verstokte ou manne wat 'n groot per 
die cinde van die vorige SR-termyn sentasie uitmaak van die wat bcsluitc 
plaasgevind het nie. 

In sekcre kringe word daar egter 'n 
poging tot die hcrstel van die SR DOPSTEE 
verwag. Lede van die groep wa t hulle 
na bewcring vir 'n verandering in die 
huidige toedrag van sake bcywcr, was 
nie beskikbaar vir komm nta r nie. 

Dr. Hyslop en mnr. Brink het saam 
gestcrn dat di hooffunk 'j van 'n 
univer iteit: "Akademic e vorming - 
om mcnse so zocd as moontlik in 'n 
yak t b kwaarn", in mnr. Brink e 
woord , is. 

in Ii rdi 

GEBALAN l'hRDE RhA IE 

SR-Loos: Geen Yerkie ing 
vir Rhodes- tud nte 

DIE Rhodes-universiteit op Grahamstad sit tans sonder 'n studenteraad of -koerant. Wat di itua. i m r 
besonders maak, is dat daar nou niemand is om 'n verkiesing in di to kom uit t skryf ni . Sn aks 

genoeg voel baie studente dat hulle nie 'n SR nodig het nie - . kynbaar funksione r all 
klubs nog soos in die verlede, indien nie beter nie. 

CULDE SAC moet ne m n beleid moet uitmaa in 
baie opsigte 'n remskoen nan di b en 
van die hele univer itcit" i . 

Mm. Brink het erken d t die huidl 
itua i daar hom uiteraard tot ult 
buiting d ur die owerheid le n en 
bygevoeg: "Ek hou my soveel 
moontlik uit lie admini tratlewe a n 
g I nthede uit omdat my tyd nicer 
werd is a dit." 

SESTIG PERSENT DIE algemene Rhod s-student i and r as di USSR of ASSR op 
konsumpsi ingestel, nie prod uk ie ni . Di kon ump ivan 

alkoholie: drank. 
Gcvru of die rooiwyntekort 

wcsentlik raak, soos die reval is met die 

Dr. Hyslop vertel dat die huidige 
gebr k aan 'n SR toe tc . kryf is aun 'n 
bcpuling in die hersicue ,rondwet wat 
v rlcdc jaur aanvnt r is. Dit verei 'n 
cstig pers nt temtotual vir 'n gcldig 
SR-vcrkicsing. Verlcde [aar kon so '11 
sternpcr s ntasie nic behaal word nie en 
dus geen SR verkie word nie. Niernand I ............. ,....."..,-..-_,,_,,--.....,~_,,~- .... 

kon verklaar waarom die ou "geldige" 
SR nie toe weer 'n verkiesing uit 
geskryf het nie. 

Vcrder het Dr. By lop ge c hy b sc 
dat daar nou 'n leemte is, aangesien 
daar geen koordinercnde studcntelig 
gaarn is nie, Dit belernmer ook die 
werking van die Senaatskakelkomitee 
wat in die verlede m t die SR oor 
tudcnte-anagelecnthede samcsprckinge 
gevoer het. 

MONSTER 

n n 

ann III r p nnin a 
kaan e . tudcnt , w 
moon tlik vcrkluar, 
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Jo on7 IA 

Rid 

B 

d wi Ii 

DIE toneel van die misdaad. Hierdie Jato is geneem 'n dag nadat vandale op die nuutgespande draad wat 
die deurgang deur die terre in van die woonstelblok oorkant Lydia versper, toegesak het. Na wat verneem 
word, het die knipp ry met so 'n rumoer gepaard gegaan dat heelwat van die woonstelbewoners in die nag 
daarvan wakker geword het: Die polisie is tans besig met 'n intensiewe ondersoek na die voorval. 

294 yoorafgeprogrammeerde akrek naar 
(40 ofi tikeerd funk ie ) 

verrnoe 
'n v r- 

RD r-- .... ----- ----, 
Aan: 1 wI u- rd .A. 

Imd (Edms) Bpk, 
akr k n ar fd lin 

Po bu 31716, 
ra mfont in 20171 Tran vaal. 
tuur my a b. volle besond rhed 
oordie HP-35/HP-45. 

m 
Adr .. , , . 

I 
I 
I 
I 

_.J 
t 8001. 

--------- 

"lnteqra ie" 
Ongewild 



VIR die Maties wat gedurende di afgelope vakansie begin voe) het 
dat bulle te veel geld het en die belastingbetalers se geld mors deur 

te vee) op bulle ji te rond te it, het uitkoms vanuit 'n baie geliefd 
oordgekom. 

Rc tour ntier in die Eikcstad hied maar mens sal n t by di Cattle Baron 
nou aan alle tudcnte uni ke gele nt- voel dat jy m cr moe h taal het vir dit 
hede om die oortolligc scntc met groot wat jy gekry het, 
genot in plaaslikc aarde t rug-to ploeg So van die Cattle Baron gepraat: die 
en die vrye handel opnuut te laat blo i. ei nat r b 1100rt vervolg te word vir 
'n Mens moct net weet waar. daardie geur wat mens anhoud nd laat 

'n PIck wat mens met 'n gevoel van wens jy het nie nou net elder geeet 
dankbaarheid kan onder. teun en waar nie, a1 i die pryse vinni besig om 
jy met 'n hartlike glimlag bedien I gelyk te trek. TEE In die buitelug op die stoep van eli Barra uda. Nog een van di 0 ie ou dinge wat b dr i word d ur 
word, is die Barracuda. Hier kan men BROEDERUK 'n inflasiemonster war die kampus oorn m en studente g nadeloo. begin ultbuit. Kan 'II mens v rklik 
'n heerlike koppi tee vir 'n . kamele ... 20c vir 'n kopple tee bekostig? III sulke klein dingetjies is die monster die duid lik t . igbaar. Fotostuti e 
twintig sent b kom, A 111 n dink an. Vo I m n tc n hi rdi tad un d~t I ' 51Y1f.' hoe duur mclk d csdae i kan jy JY ste d te vecl spaarg ld het en III t-0_rfi_a_n_lk_k_'e_in_d_ie_b_ib_k-o_s-d_e-d_o_5_c_p-er-ve_- __ I1 __ P_IY_Ss_t.;._'_ir_'K_va_'_I_I_v_l(.l)_, ------ 
met gerustheid opdok, En dan is dil elk geval nog ulty d :n steen de aan 
nog lekker te ook: nie 00 die twaalt- stoot al hly vrr die dorp b ~one:. 
sent-produkte in di Strand en Bellvilh.: wat so 3?nmekaar. kla 0 r ell ha! 
wat met 'n te sakki iemaak is ni ~arre en ~I rumo. ngc slu~ ntc, kan JY g me, JOU bcsluit om die ko shui: tc vcrlaat, 

11 rro p. 0 hui gelde aan t n minst 
net C nmaal clke jaar op, 

-IN o A 
S 

DA L 
Koshuise Nog Ekonomies? 

"G 
REGVERl)( '! 

Dame ko hui . 
Heemstede (hui ns) 24 Augu. tus, 
Lydia (huisdans) 24 Augustus. 
Sonop (din -dans) 24 Augu tu . 
Monica (dine ) 24 Augustu . 
Irene (huisd ns) 24 Augustus. 
Harmonie (dine ) 24 Augu. tu .• 
Nerin (huisdan.) 14 ptember. 
Huis d Villi rs (din ) 16 Augustu . 
Hu' ten Bo ch (dinee) 19 Oktobcr. 

ANDMARG OU 
RYN VELDSTRAAT 

( AtJ"erteneteJ 

CA M I 
V n Id tr t 17 

I fo n: 
3750, 30 9 of 31 

in Tot u di n vir I u rei 

die EIKESTAD. 
U w u wil n non brin 

u d r 

II N LIK J. 
MAAKA 

6, 7, 
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. . . 'nVO K of 'n ~ro. p " identit it .is ': hoe ~a fer jy dit prob er gr.yp met .die v r tand, d t m er 
ontwyk dit JOu, D WI van /)11 Burger laa we k to 'n uitmuntend rubi iek or 

hng ls-Afrik an e Ve!hOlldinge. f 

eu Wyn in J{uwe GfJate ... 

t an naak uitg lewcr aan 'n 
skynbaur mcedocnlcs ' natuur. 

el di III n verander. 
Bulle t minder, slaup later ... 

en dink elf's n bi tji meer, 

Dit was Van Wyk Louw wat op 
'n k er iet mccr as blotc ru, 
kalmte en onbesorgdheid in die 
Boland winter kon ien. Hy kon 
in die agte, dcurdringende reen wat 
die aarde deurweek icts van 'n 
"donker . til genadc" ervaar. Hy 
kon agter die rus, stilte n gebor 
genheid 'n "swaar, geheime was 
dom" raak ien wat .. y paai vind 
d ur warm aarde na clkc skeut en 
blaar ". En hy kon ontdek dat die 
g boorte van die lente, die groei- en 
drakrag van die somer n di ryp 
heid n afronding van die herfs setel 

dien". 
Di men moet ru . Sy Skepp r 

wil dit . Di pdr i ondubbel- 
innig: "Se dac moet jy arbei en al 
jou werk doen ... ", maar di Sab 
bat is d UT God If g seen en 
geheilig, Di rut d g h t 'n vee I wyer 
implika ie as bloot 'n deomon tra- 
ivan reli i u gehoor aamh id, 
Dit dui op 'n terugdraai na en 
hcrnieurd to wyding aan die bron 
van lewende water. Word on. ni 
daardcur weekliks, kwartaalliks en 
self jaarliks gevo d nie, al " trome 
van lewendc water" nooit "uit on 
binn t k n vlo j nie". Ook ru is 
'n Joddellike opdrag en v ant 
woordelikh id, 

"Hoc kon ck dink dat somer 
ryk ria hierdie groei e til 
geheimenis? .. 

KJI06 
AK5 
53 
QJ2 

rotie c mo t guan, 

2. Vry hy di ' (3) 
4. Rom in e godin kry wy h id V~IO 

mier and rs (7) 
7, Bou om vy tig Romcine vir kleur 

(4 ) 
8. ? r te van b ste i Rupubliek v n 

Suid Afrika under ifgekort, 'II 
man dit o m t di hotll(4) 

9. Do n verund rd de I vun modern 
d me uitru ting ik hom hi r- 
volg n (4) 

11. Wyngla wat Ham mel A "ron 'n 
Iii maa (4) 

12, Dit sui deur mekaar in hi rdie 
under hok 

, Nie ongely e getalle wat gter te 
voor di lfd i, of 'n ngel ooi? 
(3) 

(PSO) ry jy nog 

man 
wy 

Cupido-gro t t 

S. G. Loerder 

1. Hierdie dame i vy voor trcur oor 
ongekookt ko. (4) 

2. Nadat die voertulg onderl g i in 
di L tter en Wy be zeerte word 
dit 'n fl (5) 

3, BasI verand rine maak van die 
kloo t r 'n hlypJ k (4) 

5. we m ul nik (5) 
6. n I f in hicrdi v k naam- 

noot by die kon Cry torium, (8) 
8. 'n D 1 v n di hal jui. mi I sl un 

om hierdie h dt n r v in die gereg 
t kry, ( ) 

10. A jy kocdo sond r niks brei, om 
hi rdi lapp uit, (5) 

11. Sak g daan vir Hollanders s . ui 
w Ipr dukt . (4 

ANlWOORD OP 
RAAIS L 

.( >filS UJUJS uu) as )I '11 !(wtu8 
-aua '0 J puo QOP;)O)l) >fao '0 I 
:( !nnes) nfl·n 's ! !UOlUJUIl '9 ! linN 
·S !(. 01 mq :WIJJ ell) ul S oqns 
'f !t!qJ )I 't :(noJ-m J. 'J\-JAA) nOJA .( 

:V 
'Ma'CI!( OW" ,n :W J ell) 

!nq o>f 't I :>fI;)1 'II :('HIJ~P()LU 'UI.,0P 
:WBJ u) P W '6 ~( .. JOlpU8" VS 
OJ a) smu '9 !( "I - lUAA 'no q) nOla 't: 
!(J !W U A WUJSuu) AlQUfW '17 ! n)l 't 

: lIVM 
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DAM 
00 

s ee te ver 

E 
DEUR ANTON VAN NIEKERK 

DIE MA 71E lesers publiek het dikwels in die verled laat blyk dat 
die Matie-dames, hul voorkeure, smake en gewoontes altyd w'ye 

belang telling uitlok. Gevolglik i 'n vol kaal onder 0 k na bg. 
onlangs geloods. Vir die doel is vraelyste in vier dameskoshuise i:i".'~;,;,,~~}f:<j($: 
gesirkuleer. Wat hier volg, is 'n verslag en interpretasie van 'n paar 
antwoorde en menings wat di vraelyste opgelewer het. Gebrek aan 
tyd n arbeidskrag het 'n onderso k van hierdie aard in al die 
dameskoshuise uit die aard van die saak onmoontlik gemaak. Die 
koshui waarop daar w 1 be luit i , i N rina, Irene, Lydia 
Harmonie. • 

Ecr te nan die beurt wa. die ou beer vas tel het, wa 0 die v rhoudinu 
bekendc d a me sr ook-turksvy. Die bcvorderlik 'II dan nie vir die twee 
ondersoek het aan die Jig g bring dat partyc se akadem ic i. Merkwaardig 
34% van die ondcrvr agde m isics wei genoeg het net en van al die onder 
rook sommige natuurlik, volgens vraagde: beweer dat haar verhouding 

wei teurcnd vir die studic i . Nodeloos 
om tc set i voldoende redcs dti:'rv()or 
nic verstr k nie, 

FLORhER 
Die oorgrote me rdcrh id b vestlg 

egtcr die teende I: dat hul akad rni 
wei in die pro f'lorcer, of dan ten 
minste nie agteruitgaan nie. 'n Dame 
wic sc gccste tocstand reeds by twee 
vorige gel cnthede in hi rdi artik I tcr 
sprakc gckom hct, wys in die verbaud 
op 'n konflik in haar verhouding wat 
veroor: aak word dcur die feit dat sy 
(soos ons tc n die tyd kon vorw g) 
"emo ioneel georicntcer is" en "Pict i 
akademi gcoriente r". Vir 'n oplos 
ing daurvoor ien .elfs die sosiale 
red. ksie van Die Malic nic knn: nic! 

'N TONE1?L wat vra om 'n bietjie D, t studietye am g reel k n 
alliterasie ten einde behoorlik be- word, is 'n oorweging wut volgcns on. 
sk f te kan word: "Saam Swot in opn: t~e baie gc~i' dra t r. bcvordering 
~ " van die akadcmic, Sommigc vo 'f U,1Il 

die Skynende Son . Ons opname da! hull leg vocl indicn hul punt ! 
het getoon dat intergeslagtelike vee) van hul oucns s'n v r kil, tcrwyl 
verhoudings Of) die kampus naam an ler vo I d It die stabllit It van 'n 
begin maak as '11 [akademiese ) verhouding hulle mcci rustig ICIll om 

, .r A met kon ntra: i te studc r. Imm I , 
stimulant. OJ so se Iiu/Ie. "ck hod' my nil' ure lank t ~ sit en 

v r ni S ior wi ck vir d i hui dun 

D U ANTON VAN NI' ·RK 

sell trum van 'n 
tokkelokke, is! 
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Vie Maties 
link Uit 

Voor Toets 

y 

H 

L 
M 

KI o 
een sp n by SAU-toernooi 

IE MATlbS se dameshokkiespan het verlede jaar skitterende sukses behaal deur eerste in die WP-liga te 
eindig sonder om 'n enkele doel af te staan gedurende die hele sei oen. Die span is besig om die poging 

vanjaar op te volg. 

. ial toernooi in Windhoek vcrtcen- body, Elvira de Villier en Donny 
woordig het, ingc ')uit. Hullc i Lynn 'inkammer wat almal g kie i vir die 
ViL n, Arlene Coates, Rennie Basson Skiereilandspan, Di jonger Matie 
en Kobe van der Westhui en. sersge- dame t an ook glad nie gteruit nie 
noemd drie is ook gekle vir die Audry Fry en Riana Olivier al 'n WP 
Springbok B- pan wat teen 'n Arncri- onder-Zl- pan wat in Rhod sie gaan 
kaan toer pan 1 spcel, Rennie is di to r, vert enwoordig. 
ond rkaptcine. Hi rdie dame hokki pan i. deel 

Ander speclsters wat besondere van Maticland se trots en verdicn , Imal 
pre t ic b haul het, is Margaret Light-. onder teunin . 

ver root I s 
D I .. M A TIES e man hokkie pan het die afgelope vakansie baie goed 

gevaar op di jaarlikse hokkietoernooi van die SA·Universiteite 
wat in Port Elizabeth gehou is . 

. uyam n. 

'n Lid v 
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G • 1 NIEGOED o r 
urbalsp 

DIE dagbestuur van die Sportkomitee van die Universiteit het teen die einde van vcrled kwartaal die 
Muurbalklub c aans ek om nan die intcruniver it ~rc toernooi in Durban deel te neem van die hand 

gewys. Spanne van al die blanke universiteite het ann die toemo li deelgene m. 

M 
Die klub het die aan ock t en die 

einde van die kwartaal ann die Sport 
komitee g ·rig. Nadat hulle VOll1 die 
be luit verwittig i , het hulle v rtoe tot 
dr. Craven geri om hull te help. Die 
voorwaardc is aan hulle gcstel dat hulle 
eer 'n w d tryd teen die Ikey. moet 
sp el om hulself te I wy. A hulle ten 
minste twee van die vyf wedstryde kon 
wen, sou hulle aan die to rnooi kon 
dcclnecm. 

Die Muurbalklub is in die begin van 
die jaar ge tig en is an ~ om in die ncem., , 
5e liga te speel, UJ( i e it van die "Die ide dat sulke toemooie daar 
sterkste anne in die e rste liga, pe- 
lers wat deur Die Matie g nader is, korrek 

meen dat die voorwaarde wat ge tel i 
te streng was. Hulle meen dat die 
uitslae van hut ander vertoning ook in 
ag geneem moes word. 

In 'n onderhoud met Die Matte het 
die sporrsekretaris, [nnr. Retief, die 
beleid van die Sportkomit e in ulk 
ke uiteengesit. Daarvolgen moet 

nuwe klub. ecr in die WI)·ligas toon 
dat hull 'n gocl tandt ard bereik het, 
alvorens hullc tocgelaat word om aan 
die interunlverstter toernooic d 01 t 

DIE Toerspan na Rhodesie. Agler: Mmr. KOM Brink, Adrian Allan. Philip Nel, 
Pat Quarmby, Henry Vor. ter, Donie Brink, Philip Versfeld, Grant Dennler, M.G, 
v.d. Merwe, Eddie Barlow. Voor: Johan Franzen. Johan Rupert, Steve Lloyd 
(Kapt.] en Ray Hobson. In/as: die twee wat a/g dwaal het, Andre Odendaal en 
Bossie Clarke. 

DEON HU(rO en M. Snyders in 'n w dstryd vroeer vanjaar. 

Toer pann 
Puik 

I 

HAAL 

unBUNKERS 
Van die kolwers It t kaptein Steve 

Uoyd, Eddie Barlow en Andre Oden 
daal die beste g v ar. H nry Vorster, 
Barlow, Johan Rupert n R Y Hob on 
het die be te ond r die boul rs g v r, 

Die eerste w dstryd i. teen 'n 'pun 
op Wankie g peel, Lloyd (107) n 
Brio (75) het good gekolf en di 
Matie pan het 295 angetcken. Wankic 
is vir 93 uit knikker. 

Die tw e 'verlore eun. " flo ic 
Clark en Andre Od nda I het hulle toe 
ook laat daardi n g by die span 
ange . uit, ONBESLIS 

• 
Op Trl n Ie het di Mati s te n 'n 

uitnodigin . pan peel en die wed- 
tryd muklik ewen. Andre Odenda I 
het 'n 0 i vyftigt I b haal, By het dit 
in die volgende wedstryd teen Rusape 
opgevolg met 'n 73 n is goed byge 
sta n deur Steve Lloyd met 60. On 
danks goei boulwerk van B irlow en 

. M.G. van der Merwe, h t di teenstan 
d r g kolf tot uit keityd om odoende 
'n onbestiste uit lag af to dwing. 

Teen Maund lias h t Stellenho h 
'n opwind nde w d tryd rn t tw e 
paaltjies gowen, Die eer to 'toets' is in 
Salisbury t en 'n terk uitnodigin p n 
ge p I. 

Hier het Eddie B rlow met m g en 
mening 10 tr k en J 90 n.u.n. n e 
re en. Steve Uoyd It t 7 S g key en 
da r i v rklaar op 331/4. i uitnodi 
ging p n het ntwoord m t 156. 
Rupert (4/51) en Ray Hob n (2/28) 

Pat Qua mby h t 4S 

HARLEKYNE TRAKTEER 
LIBE TA 

KRY 011 BY 

Ou Mutu)- bou, Birdstr 
~ .5507 
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MANUS WENTZEL ell Piet Bergh takel die slot van Huis Visser terwyl Riaan Botha ell Jack Gibbert (heel 
regs) ook naderkom. 

KLIM 

D 
IN 'n wed. tryd wat ietwat telcurge.stel het en net n~e a~n die ga~g 

kon korn nie, het Wilgenho daarin geslaag am HUtS VIS er met n 
drie en tw e straf koppe teenoor 'n drie te klop. 

Wilg snhof hct egter tc min deur 
dr inging vcrmoe getoon. Ali hy y ann 
spraak op die bckcr wit vcr tewig, sal 
hut dcfinitief mcer aandag uan hicrdic 
dee! van die spel moet be tee. 

Wilg nhof hct mooi b gin d ur di 
hal uit die vasto en los 'PI.:! II.: wen en te 
luat loop. Gclcid 'lik hct di voor spcler 
van 11111 Vi er mccr prominent begin 
vertoon en veral in die skrurns hut 
h rskappy hewy . 

Pcet van der Vy er hct die ccrst 
punte a ngetcken toe die Snoeke . e 
ag rlyn onkant betrap i. by 'n losge 
maul, Vyf minute later was Pcet byna 
weer in die ko l Old 'n mooi skepskop 
wut net-net regs verby gctrek hct. 

skrum en Peet v n dcr Vyfcr was weer 
suiwer in di kol, 

DRYF 

Sommer gou-gou hct Huis Marais 
bleed gcruik to to. skakcl Minnaar met 
"n strafdoel slang. Nie lank daarna nie 
glip Minnaar deur 'n gaping en stuur 
scnter Vermeulen oor vir '11 drie onder 
di pale. Vermeulen se kroonskop mis 
luk egle~ Vyf nlhlute ~tcr teken Iluis~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Marui wem ~~~ ~n we &cyl, 
skrumskak I, 'n kor t koppic los vir 
V. n Zyl loots am op te raap ell te 
gaan druk. 'n Rukkie later stuur Min 
naar '11 skepdocl dcur di pale om di 
Huis mel 14-0 te Ian t voorloop. 

Kart daarna kry 'Iscnburg geleent 
heid pale toe, maar kan nic daariu slang 
om eli' trafdocl in punte t om kep 
nic, Kart voor rustyd dr uk VUH Zyl 
Loots nudat Jan du Toit uit 'n )0- 
krum weggebreek her, 

Na rustyd hct I I cnburu allcs in die 
stryd gewerp om puntc aan te tekcn, 
Slot George Mull r h t op nr. 3 goeie 
balk vir Elscnburg gowen, maar sy 

SNOEKSKRUM 

Wilgenho word egter hierna twe 
keer ge traf binne trefaf tand van die 
pale, ma r die bal trek elke keer verby. 
In die bums het die Snoeke Wilgen 
hof laat swaar 1 f n dit was hoof aak 
lik daarom dat die Wilgenhof-agterlyn 
nie die bal vir 'n d urbr ak kon kry 
nie. 

In die eer te helfte het Huis Vi~ser 
saam met die wmd gespcel, Herhaalde 
lik is Wilgl:!n'hof deur lang skoppe van 
Jaret Hough. losskak 1, tcruggcdryf, 
Jar t het pragtig van die wind gebruik 
gcmaak en met sy kragtige . koppe 
Wilgenhof teruggedry doc llyn toe. 

Met di aanbreek van rustyd was die 
telling nog steed drie nul. Binne 'n 
minuut 113 rustyd I di Huis Visser 
voor pel rs onkant betrup hy 'n los- 

DIE HUlS" het die "Plaas" Vrydagmiddag in 'n aanskoulike botsing met 24-0 geklop. Hoewel 
Elsenburg go ie tcenstand vir Huis Marais was, kon hulle nie al die gate toestop nie. 

Aonskoulike Wedstryd Ver 
Deur Die Huis Gewen 

agtcrlyn kon dit nic bcnut nie. 
In die 19de minuut van die tweede 

helfte druk Van Zyl Loots sy derde 
drie nadat hy ongev er 50 meter genael 
het. Die "Huis" het verwoed ingeklim 

am nog moor punte aan te teken en 
beindruk met die manier waarop hulle 
die losbal gewen het, maar Elsenburg se 
verdediging hct egtcr tot die einde 
gchou. 

GOEIE SKOPPE 
HELP PIEKE 

IN 'n baie vinnige en opwindende 
wedstryd Vrydag klop Pieke vir 

Medics met 16 punte teenoor 10. 
Medics word dus op eie bodem ver 
slaan. 

Henry Harrnse, 10. skakcl en staat- 
maker van Pi ke, het Medics telkcns 

onkant betrap met sy taktiese skoppc. 
Piekc wa: dan ook cer stc om punte "all 
to tekcn toe Harmsc kort na rnckaar 
tw c pragtigc skepskoppe oar. tuur 

Pieke so agterlyn het besonder mooi 
vertoon nadat in vorige wedstryde die 
hal gcwoonlik verlore gegaan het tu. sen 
die. nter .. Medics, wat gewoonlik in 
die agterlyn goed vertoon, kon egter 
nie Vrydag op dreef korn nie, Dit wa. 
na die eerste helfte duidelik dat Pieke 
se agterlyn die toon aangee. Die twce 
vleuels, Wahlen en Kritzinger, van 
Medics lean miskien uitgesonder word 
vir baie mooi spel, 

Die manne het met mening gcspeel 
en goeie dien: gclcwer aan die agter 
lyne. Dit was goed am te ien hoe 
voorspclers aan bide kante ingeklim 
het om besit van die bal. 'n Straf'skop is 
aan die besoekende span toegeken na 
dat voorspeler mekaar eers letterlik 
moe, "vind". Na rustyd kon die manne 
weer met nuwe Ius en ywer voortspeel. 

"n · · · 
die opening van sy 
ELFB DIENIN 
AUNDROMAT" 

waar die mees moderne en nuutste 30-minute 
Amerikaanse outomatiese wasgoed- en donssag 
droogmaak·ma jiene gemonteer' is vir u gerief. 
Eindelik, binne enkele uur, heeltemal outoma 
ties, kan u nou ' u weeklikse wasgoed pragtig 
skoon was en dro~g maak, G E R I E F LI K · · · 
GOEDKOOP ... HIGIENIES •.• EN IN AAN· 

GENAME OMGE:WIN 

L1BERTAS hct net-net daarin geslaag om Eendrag Vrydag met 4-3 ge 
klop. (Sien berig op bladsy 19). 

12 0 

u claar 

( Vervolg van bl. 19) 
Die enig t punte in die ecrste 

helfte is aangetekcn to Helderberg sc 
vleucl Willem Corn Ii 11 in die hock 
oorgeduik het nada t hy die bal van 
skrumskakcl Shorty vun der Berg ont 
yang het, Hi rdie rwee spelers wa: 
uitblinkers vir Helderberg en het 'n 
hand gehad in al dric di wen pan se • 
drice. 

In die tweede helfte het Helderberg 
met die wind skuins van agter gebieds 
voordecl g miet, nmar rotsvaste verdedi- 
ing deur Oudc Moten het verhoed dat 
puute aangctekcn kon word. Shorty 
van der Berg het egter na 'n goeie breek 
van 'n losskrum in die hoek oorgegaan. 
Net voor die cinde het WiIlcm Cor 
neli. sen sy twecde drie b haal am die 
cindtelling op 12-0 to staan te bring. 

Held rberg het dwarsdeur die wed 
tryd grater balbesit geniet en verdien 
om te w n. 

"ON.THE·SPOT", h/v KERK EN ANDRINGASTRAAT, 
, STELLENBOSCH 

* VERMY DIE WAG VAN 'N WEEK VIR U WASGOEO 
* VERMY DIE HOE WASSERYPRYSE 
* ODEN DIT SELF TUSSEN 7.30 vm. - 9.00 nrn. 

CASTL MARINE 
V~n Rynev Idstraat 17 

Telefoon: 
3750, 3069 of 3189 
Tot u diens vir 81 u reisbehoeftes in 

die EIKESTAD. 
U sa waar u wil gaan en on bring 
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Losskakel Tony van Zyl was die 
gcneraal in die Daghrcckspan. Hy het 
bcsondcr oordeclkundig gcspeel, sy lyn 
vinnig weggckry en boonop in die 
eerste helftc bcindruk met gocie 
ly n koppc teen die sterk wind. 

Helshoogtc het in die ecrstc hclfto 
saam mel die wind gcspecl. Tog was dit 
Dagbreck wat onmiddcllik aangcval het 
sodat Tony van Zyl na sowat vyf 
minute met 'n skepdoel kon slaag. 

Ticn minute later het Dagbrcck die 
bal uit 'n Iynstaan gowen. Na 'n volle 
agtcrlyn-beweging is die bal terugge 
voer na die losvoorspclcrs wat gocd 
aangcsluit hct en Ernst Louw (agstc- 
man) in die hock oorgcstuur hct vir 'n Daurna het daar binne elf minute 
ondcrvyfde drie. Telling 7-0. drice gevolg dcur Nellis Potgietcr, 

In die volgende kwartier het Hels- Johun Botha, Tony van Zyl en Patrick 
hoogte vir die enigste keer in die Qu arrnby. Quarrnby se drie was die 
wcdstryd gclyk na 'n span wat moont- enigste van die wcdstryd wat deur Van r--------------------------------------------- 
Iik kon en wou wen. Hulle voorspclers Zyl se skocn in 'n doel omskep kon 
het veral uit die losskrum verskcie word. Telling 41-4, 
goeie balle gowen, Uiteindelik is hullc DOODSNIKKE 
goeic wcrk bcloon toe Neil Lambrcchts In die doodsnikke van die wedstryd 
(haker) uit 'n losskrurn stcelkant om het Dagbreck nog puntc aangetekcn. 
brcek en sowat twintig tree ver hard- Die bal is uit 'n vastcskrum gowen en 
loop vir sy drie. Die doelskop het in die na 'n gocie bewcging was dit in die 
windcrige toestundc gocd gctrek maar hundc van rcgtcrvleucl George Me- 
was teen die rcgoppaal vas. Telling 7-4. Gregor. Hy het nicer as die hclf'tc van N 'n tuamlike gelykop wedstryd 0111 die Sauerbeker h t Hombre verI de Vrydag daarin ge laag om 

Nct voor rustyd hct Dagbreek 'n die veld genae) om sy drickuns te Simonsberg met nege punte t enoor ewe te verslaan. llombre s punte het bestaan uit 'n doel e n 'n 
skitterende drie gcdruk, Op sy eic voltooi en die eindtclling op 45·4 tc 1 Idoel bel I I strufdoe , terwyl Sim msberg 'n drie en 'n tra doel C iaa let. 
kwartlyn hct Tony van Zyl die Hels- staan tc bring. 

DR lEE 

OOT DAGBREEK DEEL G 
PAK UIT 

IN 'n wedstryd wat eintlik te eensydig was om werklik aantreklik te 
wees, het Dagbreek verlede Vrydag vir Helshoogte met 45 punte 

teenoor vier oorrompel. In die proses het Dagbreek vermoedelik 'n 
rekord vir die Sauerliga opgestel deur altesaam tien driee te druk. 

A lhocwel Dagbreek uitstckende 
rugby gespcel het en al die fassette van 
dic spel heeltcmal oorhecrs het, het 
swak vcrdediging aan die kant van 
Helshoogte hullc bcter laat lyk as wat 

• hulle werklik was. 

GENERAAL 

hoogteagterlyn pragtig gebreek, ver 
met die hal genael en toe laat loop na 
regtervleucl George McGregor wat op 
sy beurt sowat 40 tree gehardloop het 
om die bal lungs die pale necr to sit. 
Bergh kon nic vervyf nie en die rust yd 
telling was 11-4. 

In die twcede helftc moes Hels 
hoogte teen die stcrk wind speel cn 
met 'n agtcrstand van scwe punte hct 
nicmand hulle juis 'n kans gegun nic. 
Tog het 'n mens nie vcrwag dat Dag 
brock in die twecde helfte agt driee sou 
druk nie. 

Eers het srn: t l.ouw (ag: ternan) 'n 
los bal vorentoe geskop en agter die lyn 
toegeval. Daarna het Hugo Gtimbccck 
(slot) met die bal stcwig onder die blad 
uit 'n losskrum weggcbreck en sterk 
gehardloop vir 'n drie in die hock. 
Steeds kon die stelskoppers geen sukscs 
behaal nic en die telling was 19·4. 

AI.. TON CROUSE, skrumskakel 
van Simonsbcrg laat die hal loop 
terwyl Charlie Bodenstein, flank 
vall Hombre, naderstorm. Eugene 
Jacobs, agsteman van Hombre, 
kyk o(~ die skrum toe. 

hou y 

Helderberg 
Wen 
Maklik 
H ~LDERBERG het Vrydag in 

winderige toestande daarin ge 
slaag om Oude Molen redelik mak 
lik met 12-0 te verslaan. Die 
grondslag vir hul oorwinning is 
gele deur hut voorspelers. 

Die wedstryd het nie veel om dic'-- __ -----------~--------~------...--------------..,,---j 
lyf gehad nie en die spel was dikwel 
10 en lordig. Swak hanteerwerk het 
alb i rpanne po ·ings om met die 
agterlyn te slaan in die wiele gory. 
Hiervoor kan die stcrk wind wat dwar. ' 
oor die v ld gewaai hot miskien gc- 
blamecr word. Ook die skopwerk is 
hierdeur bemoeilik en nie een pun kon 
suk es bchaal met koppe na die pal 
nie, 
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D.IE Bergrivier-kanomarathon is vanjaar dcur kanovaarders van 
Stellenbo ch oorheers. Van die eerste twaalf wat verby die 

eindpunt gevaar het, was nege Maties. Stellenboseh het dan ook die 
spankompetisie rnaklik gewen. 

Die wenner van die wedvaart was 
die Springbo ,Sun ley Uys. By het die 
moordend 256 Km in die tyd van 18 
uur 34 minute en 49 ikonde afgelc. 
Sunley het die wedvaart v rlede jaar 
ook g wen in 'n rckordtyd van 18 uur 
19 minute. 

Sy wentyd vanjr ar is gtcr nog 
teeds vinniger as die vorige rekord van 
Paul Chalup kyo J.T. Ba son wat twee 
de wa , het ook 'n beter tyd as die ou 
rekord uangetekcn. Sy tyd vir vanjaar 
se vaart wa 18 UUl" 53 minute 52 
konde, I gs 19 minute stadigcr a, 

Sunley 'n. 
Stef n Hugo en Eduard le Roux het 

ond rskeldeltk d rde en vicrde ge- 
'in dig, met 'n verskil van legs 6 
minute tus en hulle. Fdu rd wu: onge 
twyf Id die vends v n die wedvaart. 
Da r i v rwag dat hy sou goed vaar, 
maur hy het elf beter gevaar a die 

Temmers 
MA o 

verwagting. 

BO VERWAGTING 

Nog 'n Mali Wilt ho verwagtlng 
goed gevaar het, wa Frans du Toit. Hy 
het baie goed begin en vyfde geeindig 
in die eerste van die vier kofte. Alhoe 
weI hy daarna effens uitgesak h t. het 
hy nogtans agt. te geeindig. A. Rabie 
wa scsde. 

Die patroon van die wedvaart is 
reed in di eer te skof geve ti to 
Sunley die voortou geneem het en 

Dames Wen Skermkompetisie 
In Stellenbo ch 

KARATE JUDO 
Die Maties het in die afgelope va 

kansie getoon dat hulle nie mense is 
om mee te sukkel nie toe hulle die 
Interuoiversitere toernooi in karate ge 
wen het, Sewe universiteite het aan die 
toernooi deelgeneem. Die deelnerners 
wat Stellenbosch verteenwoordig het, 
was Peter Charlton-Perkins, Pieter 
Coetzee, Kobus Heyman, Willie van 
Straaten en Sarel Nortje. Die hoogte 
punt van die toernooi was egter dat 
<hie Maties die SAU-span g haal het. 
Hulle is Peter Charlton-Perkins, Willie 
van Straaten en Sa rei Nortje. 

Die Judoklub van die Universitcit 
het die interuniver: itere toernooi die 
afgelop vakansie vir die tweedc keer in 
die geskied nis gewen. Die vorige keer 
wat dit gebeur hot, was in 1967. 

Die Maties het op die toernooi die 
volgende oorwinnings behaal: klop Na 
tal 50-17; klop Potch 50-7; klop Tuks 
57-5; klop Ikeys 57-10 en klop Wits 
40-30. 

Peet MUller, Johan Miller en Kenny 
Rinquest is in die SAU-span wat in 
September aan die SA K pioen 
skappc dcelneem. 

TELl EN BOSCH het in die pa af- ver killende wapens, die floret. die 
gel ope vakan i weer e n go d deg 'U en die sab '1 geveg, N. afloop van 

pre t e r op die Int runiver itere die, pankompcti ie moe. die agt beste 
Skermtoernooi. Die Stellenbo ch- skermers in elke wapen weer teen 
dames h t die dame !l deling g wen en mekaar t staan kom vir die individuele 

trijn Eng len her die dames so in- titcls. 
dfwiduelc afd ling gwen. Stcllenho eh se mans kon ni eintlik 

Di to rnooi is op Siellenbo ch ge- vcel verrig in die spankomp tisie nie. 
hou. Die gev gt is in die Denneoord- Die kornp ti ie is dcur die Universiteit 

nl fgeh nd I en die orguniseerders van Pr toria gewen. 
mo bontstaan om lles vlot t la l 
v rloop, In die dri dae wat die tocr 
nooi geduur het, moe meer as negentig 
evegt alg h nd I word. 

In die mr n afdeling het dnar spa me 
lien universit ite deelgcn Ill. In 
p mgevegte het dl mans met dri 

DAMES 

vanuit di organiseerders se oogpunt 
nie 0 besig nie. 

Stellenbosch se pan, met ervare Nog een van die minder bckende 
men e soo Katriin Engelen n Elsie sporte waarin die vakan: ic declgencem 
Cloete, het daorin geslaug om hierdi is, is pluimbal, Die interunivcr iter' 
afdeling te wen, Die tw e ander lede toernooi is ook hier in die suide g hou. 
v n di span, Woutrien Keizer en Kar n Die Matlespan is a icn van di gunste 
Ander on het egter ook goed gevaar en ling beskou om die toernooi te wen, 
veel bygedra tot die . pan sc sukse . In die individuele afdelings het ver 
Athei het eers hierdie jaar begin skerm skeie Matiespelers in die kwart- en 
en toon groot poten ia I vir di toe- halfeindrondes gespeel, maar die no 
kom . dige ekstra bietjie inspanning het kort- 

Katrijn Engelen het vir die tweede gekorn om die oorwinning te behaal. ,. ,. .c. __ ............ __ 
agtere nvolgende jaar die individuele Dit was net in die damesenkelspel Gewigoptel IS me bale bekend 
kompeti, ie vir dam s met die floret dat Irma Beukes gewys het waartoe y op Stellenbosch nle. C. ROELOF 
gwen. Sy h t bai gocd gevaar en in staat is en sy het dan ook met die SE van Helshoogte is die WP 
geeneen van haar teen tander het haar titel weggestap u'dd I 
ooit te veel mo ite laat ondervind nl·e.· su e swaargewigkampioen In die spankompetisie het Stellen- . 

Na di spankompcti: ie in die mans- bo ch be onder goed afgesit n dit het NETBAL 
, d ling i ak vir di individucle titels gclyk of hulle maklik met di titel ou Hicrdle sport oort is deesdae een 
uitgespook. weg: tap. Hul grootste te n tander was wa rin die spanne hier in die suide 

UITBLINKERS ons Kaapsc bure, die Ikey , be onder goed vaar. WP n Boland het 
In die eerste wed stry d het die Ma- aarn bo- an die puntcleer geeindi in 

Hier was die uitblinkers Mik .reeff ties RAlJ ooriuigcnd geklop. Die die interprovin ialc tocrnooi en die 
van Wit wnt beid di tlor t- en RAUki's kon nie een wcdstryd teen Mati het onoorwonne gebly in die 
abeltitel: in' palm het, Mik Bou- US wen nie, Die Kovsici het effen or Interuniver itere toer nooi. 
langen van N ual het die kornp ti ic hicrdie vertoning verbcter n het met Stellenbosch het ook die bcsondere 
met di . d 'en gewen. In die provinsiale 13.2 vcrloor. eer v rwerf om vyf speelsters in die 
botsing met di WP het die univer i- Daarna het Stcllenbosch 'n goeic SAU~span te kry, naamlik Rykie Pe 
teitsdumes 'n oorwinninn b haal, maar oorwinning van 11-4 oor WH behaal rold, Ingrid van Graan, I. na Moller, 
die man h t v rIoor. ___________ -+ en 'n gekornbineerde span met t 5-0 Mariechen Pretoriu en Annernarie 

ver laan. Die groot terug. lag het egter Uys, 
in di wedstryd teen Natal gekom. In Stcllenbo ch se onoorwonne , tatu. 
'n taai wedstryd het Natal verras en het dan ook daarvoor gesorg dat 
mel 8 w d tryde tecn 7 ge ccvi r. Dit hull die spankompeti ie gew n het. Na 
het di> Maties ook di r tc pI k die interprovio iale toemooi wat op 
gekos ull hulle moes tcvred Stellenbosch pIa gevind het. is di tien 
'n tweedc pIck. beste sp elsters gekie. om vroeg volgen 

de ja r op 'n afri ting. to r t gaan. 
LANDI.OOP Twce Mnti ,Rykie PeroId en Anne 

marie Uys i in die pan opgcneem. 
BOK 

Die een port vaudn tcllcnbos~h 
nie die paal kon ha:!1 om die toernooi 
te wen niu, I boks, Maties he! hierdie 
jaar egter 'n erg vcrswaktc boksspan 
gchad a gevotg van beserings en mili 
tere dien plig. 

Nietemin het die Matics nog twcedr 
ge'indig. Al vyf die hoks rs het in die 
eindrondc g kom. Twcc bokscrs C. 
Vt'r chullT en W. "terhuizcn het 

PLUlMBAL 

Onder- Twintig5. 
Bly- 

HANS N (1JEMlUS in 
(rug no kameru), 


