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Cassie Wait hct 'n mosie ingedicn 
waarin Pictcr Hurter, huidigc voorsittcr 

STUDENTEV ARIA van die SR, gctukgewens is met die 
Die aanstelling van die Studente- wyse waarop vanjaar se'Sangfccs aange- 

variakomitee, met Piet Vorster as voor- bicd is. • 
sitter en Mike van Rooyen as kon- Brenton Geach, die lid vir Studentebe- 
venor, is ook bekragtig, Studentevaria lange, het gevra dat ondersoek ingestel 
sal voortaan onder Openbare Betrekk- word na die moontlike uitbuiting van 
inge ressorteer en nie meer onder Stu- PSO-studcnte. Hy het beweer dat stu 
den tebel ange, soos in die verlede nie. dente soms in klein kamertjics bly cn;--------------------------------------------- 

'n buitensporige tarief moet betaal. 
Brenton het gese dat hy dit sal verwel 
kom a. studente wat op hicrdie wyse 
uitgebuit word, dit spoedig onder ~y 
aandag sal bring, Bren ton hot ook 'n 
mosie ingcdicn waarin hy die betrokk if · 
instansies bedank het vir die teer van a 'In 
die pad tussen Harmonic en die Huis- I; 
houdkunde-fakul teit. 

o TEER NEG' studente van die Universiteit van ambridge het p 9 S prember be ( ek a n Sf 11 nlx s It g bring, 

I
' d . I tid t Die groep, onder I iding van mnr, Ken Co ta, voormaligc Slc-lid nan die Univ rsiteit van di 

n n vcr ere mosie te iy gevra a W' dIS II b I'd" ., C"O I . die betrokke instansie moot toesien dat Itwatcrsranu, let te en ose 1 op uitno iging van die vonge Stur nteraad beso k, ) I stud nte wa )p 
die volgende strate geteer word gedu- 'n toer van drie weke deur Suid-Afrika en h t too reds di Univ rsiteite van K ap tad 11 Wes-Kanp 
rende die Desembervakunsie: (i) ~i besoek. Vroecr hot hulle 'n draai by di I arl mont gemu'lk en ame jJrckir ge m t I iers van di 
deel van Bo~man~traat tusse~. Va~ RIC- verskillende politi ke partye gevoer, 
becck- en Victoriastruat en (II) die pad Di C I id d t • dl id I tid' . ld 'I k tussen Minerva Heemstedc Nerina en )IU "m,m ge-stu en c rs uic ~nl • CI~ I III r rc Ill~( fig, n o ~ . uun 
H . B J' , dag dour die Openbar 13 itrekkinae- die Bergk ldcr g ibring, 1)1 and IS dual 
UIS ten osc I, ' komite by di Lanz rn »ho: 1 (lnth, I 'n no 'nm3. I hy dl' Drostdy H II I 

TAAL \ 

KRY 

'n MOSIE waarin hy namens die Engelssprekende studente van 
Stellenbosch sy dank en waardcring uitspreek teenoor die 

Afrikaanse tudente en die universteitspersoneel vir die gesindheid 
waarmee daar teenoor hulle opgetree word, is deur Bobby Bertrand op 
die SR-vergadering van 16 September ingedien. 

I In sy motiver ing het Bobby gcnoem naber, het 'n voorstcl Ingcdien dat daar 
dat hy dit as pryscnswaardig beskou 'n spesiale uitgawe van Die Matte aan 
dat studentc op Engels vrae kan vra en voorncrncnde eerstcjaars gcstuur word, 
deur die dosentc bcantwoord word. Hy waarin die bcdrywighcde van USKOR, 
meen ook dat die "Engelse Matte" 'n asook Karnaval, geplaas sal word. 
sprckcnde voorbceld van hicrdie goeie Die voorstel is dour Johan Slazus gc 
gesindhcid is en dat die uitstekendc sekondcer lm ccnparig aanvaar. Die 
verhouding wat op Stellenbosch tusscn aanstelling van Rassic Malher be en 
Afrikaans- en Engelssprckende stu- Bremer Gericke as addisiouclc lcde van 
'dente bestaan, 'n voorbeeld vir Suid- die Publikasickomitee is ook bckragtig. 
Afrika is. Brenton Geach, die ander SANGFEES 
Engclssprekende lid van die SR. het die 
mosie gesckondeer. 

,J)AAR is maniere am die akademiese probleme vall hierdie dae op te los. Die en is om nil die mier te 
gaan. Daar is oak ander ... 

Cambridge- tudente Ie b 
te1lenbo ch 

k 

H HEMS1 EOE en Minerva sal vanaf 
volgende jaar ophou am aileen aan 

eerstejaars huisvesting te vcrskaf, ing . 
volg 'n onlan se besJuit van die Raad. 
Met die uitsondering van Majuba, sal 
c rstejaars nou in all ' universit itskos 
hui. C opgene m word. 

Hierdic vcrandering voJg na 'n 
ondersook van die Buro vir Student ' 
voorligting, waarin bevind is dat die 
akad rniese prestasie van eerstejaars in 
"gemengdc" koshui: nie nocmens 
waardig swakker is as die van die 
inwoners van Minerva en Heem tede 
nie, Vir die verwelkoming van stu 
dente, aanpassing in koshuise en 
grqcpsgces sou dit, volgens die Burn, 
beter wees dat studente nie on hul 
ecrste jaar na ander koshuise norge 
plaas word nie. 

Die huldige stcls 1 i in 1954 inge 
voer, toe d. ar gemeen is dat dit sou 
hydra tot die skep van 'n beter klimaat 
vir studio en groter samehcrighcidsge 
voel. 

Stull 1\" h·SR 

HOBBY BERTRAND 
Die hoop is uitgespreek dat daar voort 
aan beter . am ewer king van die SAUK 
verkry sal word in verband met uit 
sendings oor Stellenbosch. 

Die lid vir publikasies, Gawie Nic- 
SANGFEE -;75 'N T 

1"'1lEN korc het vanjaar aan die 
agt-cn-twintigste Stellenbosse 

Sangfees deelgeneern. Een duisend 
twee honderd student het drie 
opeenvolgendc aande in die plaas 
~ke stadsaal opgetree. Groot be-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
langstclling vir die fees het geheers 
en die saal was deurentyd vol 
bespreek. Pieter Hurter, voorsitter 
van die Sangfeeskomitce, het a' n 
Die Matte ges~ dat hy besonder 
tevrede is met die standaard wat 
g handhaaf i . 

Oefcning vir die Sangfees het reed. 
aan die cinde van die ecrste semester 
begin, en intensiewe voorbereiding is in 
die tweede semester gedoen. 

Heelllstede., 
'Minerva 
"Gemengd"" 

POT-POURRI 

'n Groot verskcidenheid liede re is 
deur die verskillendc kore a ng ulurf, 
Bach. g wyde wachc! Auf, die St. we 
koor uit Nahucco en tradision Ie 
"N .gro Spirituals" is onder ndere 
gehoor. Ook die uniforms vun die 
onderskeie kore het aansienlik verskil. 

Di tien ·kor wat vanjaar deelge 
neem h 4 is Oude Molen, Nerine en 
Lydia; Medics; Held rber Sonop en 
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vir tudente op tell nbo h i algaand h ig m toe te n em. Alho wei die 
w rhed prob er om die proble m die hoof t bied deur di aanhou van nuwe koshui e, 

in tud nt getalle nie. osiesgelde in die ko hui i oak 

So ialc Rcdak ie van Die Matie het ond rsock inge tel na 
probl m n verskeie w on tclle en cottage besoek in 'n 

poging om di studente 'n beeld te gee van die losie moontlikhede in 
nom Stellenbosch. 

DIE uitleg van Zimbabwe is nuwerwets en die argitek het die klem laat 
val op privaatheid en ruimte. Roubaksteenmure en houtraamvensters 
verleen 'n unieke atmosfeer aan die kompleks. Elke eenheid beskik 
oor parkeerplek vir twee motors. 

tkamer en volvloer tapy te gehuur COlT AGE 
word. Die woonstelle i. op twee vlakk 
n be. kik oor wee toil tte en 'n 'n otta e buit k n t tell nbosch is 
badkam r, Di blok is na an Coetzen- die heimlike pira. ie v n menig koel 
burg g lee en in 'n stH en boomryke man op di kampu.'n Finalejaar 
traat. Die snob-waarde word verder reg tudent, 'n Alfa en 'n cottage met 'n 
verhoog deur di feit dat Monte Vino pragti uitsig het al . inoniem geword. 
op die marathon-ro te Ie. Die onder So 'n cottage is die White Cottage op 
ons onder finansiele bekomrnernis di plaas Rozendal naby di Lanzerac. 
behoort sender veel m site 'n woon. tel Dit bestaan uit drie laapkamers, 'n 
in die blok t kan bekom, woon telletji, 'n sit-e tkamer en 'n 

Vir iemand w t nic di stilt en groot ombui. Elk van die dri inwo- 
afsondering op prys stet nie, is daar ne b taal R30 'n maand vir tien 
h ClW'1 t moon tlikhedc. Denila-wcon- maande van die ja r. Inge luit by di 
tcllc op die hoek van Merrimanlaan n huur i 'n bediende wat daaglikt uitve 
Bird traat (bokant die Muti Bo ) is en skoonmaak. 
t .ond r ntra I glee. 'n Jroterig Die cott n tel roman ties n di 
twe laapkt mer-woonstel met 'n on- vo t van'n ro n heuwcl en i. 0 ring 
balkonn tjie en 'n groot kombui kan deur gr veld en home. Cottag . wo d 
vir omtr nt RRO p r maand gchuur van ge lag tot ge la J aangegee en ' 
word. do nd b hou hulle hul ek k1u. iwiteit 

en bly buite b reik van mee. te stu- 
S'( .11. TRAPPI ... S d ntc. 

Inwon r v n di wo nst lblok kan 

•• • 

pe oon 

Dlj~~ r I gerestoureerde huisies ver 
/ en '11 ouwereld e siarme aan Van 
Ryn veldstraat. Hierdie eksklu 
siewe woonpl kke word nie 
maklik aan tudente l' rhuur nie. 

( ) pry aa 

V n yn Id tr t 17 
T I foon: 

37 0, 0 9 f 1 
(b) 
( ) 

Tot u di in 

)N :- 

( 
di ElK AD. 
U w u iI n n on bring 

( ) 
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"GA TS Y" - VOO , 
DIESOME 

''IN'' 
DIE rolprent Gatsby en al die voor pellings van modebase en 

tyd krifte vir die komende somer het 'n mens laat wonder of 
verled jaar somermode nog hul laas te stuiptrekkings op die Akker 
gaan gee en of dit summi r gaan plek maak vir die "Gatsby"-voor 
koms, langer rokke en rompe, wat hierdie winter eers skugter, maar 
later met vrolike byval hul verskyning gemaak het. Die Matie het 'n 
ondersoek g loods en vyf bekende dames op die Akker gevra om bul 
mening oor die komende . om rmodes te waag. 

Vir historiese perspektief moot die derdejaar B.A.· tudent van Lydia, en 
mej. Ingenieur van ) 973, hou nie van 
die valle en punte van die ··Gatsby". 
voorkoms nie, alhoewel die knielengte 
baie vlei nd en vroulik i Sy gJo ni dit 
sal baie na die klasse g dra word nie, 
Mej. Akkerjol ·75,Laetitia Heunis van 
Minerva, is van mening dat die 
"Gat by"- tyl wei aanhangers sal be, 
maar sy 810 dat die modegril nie 
blywend sal wee nie. Herder sal dit 
aanddrag baie aftrek kry, aange ien dit, 
volg ns haar, 'n opge. mukte gee g an 
adem. Van "Gatsby", "Daisy" en ulles 
wat hulle saam met hulle gebring het, 
wit Elsa Rabie van Lydia, en vanja r 
Karnavalkoningin, nik van ho , ien 
of weet nie. 

Knielengte en langrokke gaan die 
scm r gcwild wces, voorspcl Bonnie en 
vcrdcr droom y oor'n orner vol wi t 
en vrolike kleure, gemaklike kla. drag, 
en roman tie. aanddrag. 

Laetitia Heunis verwag dat die na- 
tuurlike voorkoms di botoon gaan L h 
voer. Los, eenvoudigc rokkics van ligte, n g 
vrolike materia I, soos si en ongebleik- 
te linne, sal orals te sien wee. , en . agte 
kleurskakerings gaan b: ic gewild w es. 
Knie-, kuit en vollengtc rokke en DIE "Gat. by"-voorkom 
rompe met. vall~ :c;al deur elke modch?- se kler gaan sit ni . Ook di h tyl, grim rin , . TO 
~s!e M~tJemelSle gedra .word en dl hoede nan d ur hierdi mode aang ta. word. 
neigmg IS na fyn, vrouhk en vcral ' 
gemaklike drag. Dan gaan tringe p"r Is 
en outydse borssp ld ook baie af'trek 
kry, 

MARINDA GROVE: van Irene ill 
'n knielengte rooi bedrukte 
Spaanse romp met 'n roo i- en 
donderblou val onderom. Die 
bloesie is vall die /lOU so gewilde 
kaasdoekstof, 11 die kantversier 
ings van die bloes word op die 
romp herhaal. 

ghroe e t 

t 

ONPRAKTIES 
Uta Badenhorst 'n tweedejaar 

B.Hui.houdkunde-student van Ir ne en 
mcj. Matieland van 1973, meen dat 
dcnimrompe, p kkic. en rokke, versier 
met growwe kant, agte "cheese-cloth" 
en vroulik, blomde towwe, die 
meeste gesien sal word. Die Matie 
mei ies . al die vroulike valletjier en 
deur igtige materiale, ~t. ook die regaf 
sakrokke, fr iin en "macaroni " 
skouerbandjies, baie onpraktlei vir 
kl drag vind. 

"Fenvoud! ", sC hlsa Rubi. Vir 
haar b tekcn dit die kla . ick .snit wat 

somermodcs van di laast dr ie jaar 
rs in ocnskou gcn em word. N im 

tien ccn-cn-sewcntlg is gekenmerk d ur 
knrt, kart I rrrokki s en mini-rornpi s ... "Dn;"11 
met bypass nde I n rmoublocsies n 
gc tr pte oortr sktruie. Midi- n mak 'i 
rompc (veral oopknoop-rornpe 1.:11 
"caffir kirt ") h t aan di ainu van die 
seisoen skamerlg kopuit est k. As 
aanddran \ a die midi-romp, m sial 
van geblomd k toen, met bypassend 
rp cn laprandho 'de III t eh rrie , 

hoog in die mode . 
... n soo. dit elke vrou : voorreg i. 

om m t 'n nuwc gier vorendag te kom 
wanne r dit haar pas, her die nuwe [aar 
'n nuw modegier gcbring. Rompies n 
bypa nde .. moe " (van geruite 
materlaal) wa: 'n ver ist om "in" te 
wee ,etf tuurlik dogtertji - keene vir 
die on. Imldig voorkonu Dft dra by 
blou "Ca idy Je n " wa. onontbeerlik 
om aan die nuwe i r volkomc deur las, 
t c. Daarom mo s di midi-romp s 
aanddr g ook di p w p k word om 
pi k t maa vir 'n halternekrok met 'n 
mooi sjaal om di kou rs n di rug vir 
'n wyle te bede . 

PRESI .. S 
'n Sterk sin vir netheid 

V randering in mod II i Ityd w 1- 
kom, m ar Bonnie Einkamerer, 'n 

DIE langbroek en mini s ~ grootste dae is bes moontlik op die 
kampus vir ten minste 'n rukkie verby. 



ote, ub idles, PSO 
en partye 

ewild by Tiibingen 
A LMA in suropa Icefvir die lente en die somer ook die studente in Tiibingen. En a aunal lewe, bied 

die stad homself aan. Om vatbier te gaan drink in 'n bierkelder in die A/tstadt 0 most ('n sterk en 
prettigc appelwyn) op die plattcland, is om die studentclewe te bevestig. Daar is ook baie paalbote op die 
rivier tc huur mooutlik om juis op amoreuse wy die somer te belcef. 

Di dorpie waar di universiteit 
gelee i t het 'n bcvolkin van ongeveer 
70 000. Die vernietigcnde mag van di 
Tweede Wcrcldooriog hct Tiibing n nie 
aang tas nie n gevolglik ste k die 
outyd. e atrnosfeer van die dorpskern 
skerp af teen die wolkekrabbers van die 
voon tede, Tubingen is ook 'n dorp met 
baie min indu: trice, maar met darem 
tog byna di groot te v rkeer proble m 
in die Duitse Republiek, 

ATMosrEER 

GILDE 

294 

v rmoe 
'n v roo 

wy c. Met 13 adres 
e rbare heueregi t r ,poiere/ 
r hoekige gekoordin erde om .. 
tellings, n drieho krnodu: - 
oor 40 g ofi ti k erd fun k ies 
om in ewikk Ide veelvoudige 
probleme in konde op te 10 
n lyktydi e twee-dim n ie 

vektor- kkumulasi te verskaf. 

HEWLETT tI PACKARD r----- ------, 

J 2/7 fA 

Aan: H wlett-Packard S.A. 
( dm) pk, 
Sakr kenaarafdeling, 
Po bu 31716, 

mf n tein 20171 Tran vaal. 
tuur my b. v 11 b sond rhed 

o r di HP .. 35/HP .. 45. 
N m .. 

Adre .,., .. ,., " , , . 
, ••• ' •••••••••••••••••••••••••• 1 •••• ' ••••••••• , , •• , ••••••••••••••••••••••• 
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verl ede jaar haar BROilS. 
(Duits} hier op Stellenbosch 
behaal. 111 die eerste semester 
van vanjaar het sy in die ou en 
bekende Suid-Duitse universi 
teitstad Tiibingen onderwys ge 
gee, ell ook klas e aan die 
universiteit bygewoon. Sy is 
tan aan 'n hoer. kool ten 
Noorde van Land 11 verbonde. 
Op l' rsoek van Die Matie het 
Barbara hierdle artikel oor die 
Universiteit van Tiibingen ge 
skr . 

POll I . 
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DIE droom van U Thant, voonnalig 
Sekrctaris-Generaal van die Ver nigde 
Volke, om 'n Vercnigde Volk r -uni 
versit it te tig, gaan nou verwesenlik 
word. 

Dr. Kurt Waldheim, die huidige S k- 
tari - ,eneraal, het in Mei vanjaar in 

New York t n tye van die r t 
vergadering van die VVO Univ r i 
teit ra d A dat die dod tiling sal 
wees om opr gte in tern ionale am 
w rking n begrip te bevord r. Di 
Idem al nie val op tudente in hul 
vormingsjare nie, m ar w lop tudente 
op di nagraad e vlak w t m t navor- 
ings- en opleidingswerk b sig Is. Di 
kampus sal in Tokio gelee wees, 

ZAIRE 

WF.RE to- UNIVERSITEIT 

Op Varsity 
SAMEWERKING 

WAARNEMERS van ",ie stud nt - 
politi k b pie clop die oomblik oor 
di moontlikhcid van 'n amesmeltln 
ur SASO en NUSA • B ide hi rdic 

org ni: asies het onlan 'n aand el 
had in die reeling van die besoek v n 
Dollar Brand, 'n b ende [azzmu: ikant, 
aan ver keie kampu . in die land. 

Paddy L Thorp van NUSAS gaan 
nou in die lig hiervan met die adminis 
tratiewe amptenaar van SASO, B n 
Langa, gesel • 

Volgen Dome, studentekoerant van 
die Univen iteit van Natal (Durban), 
m g dit daarop neerkorn da t SASO die 
mindere po i ie in enige verhouding sal 
inneem, ongeag die kragtige beeld wat 
hy tans oorsee het, 

ON1WERPKOMPETISIE 

Df RDEJAAR B.Arch.- tudcnt 
die Univer. itelt van Pr toria h t 'n 
gro p bcsluit om in te kryf vir 'n 
ontwerpkompctisic wat deur di~ K ap 
landse In. tituut vir Argitekte uitge- 
kryf i . Die opdrag behcls die ontwcrp 
van 'n vryetydsbestedingsentrum vir 
gebruik deur lede van 'n lac inkomste 
grocp. 

Die studente het Soweto en die 
tui land, Garankuwa, besoek n osiale, 
kulturele en omg wingsomstandigh de 
be tud er. Onderhoude is ook met 
Swart leiers gevoer. 

In krywings i ook van Kaapstad, 
Durban, Port Elizabeth en Wit ont 
vang, Di pry g ie, wat Rl 500 beloop, 
mo t vir 'n oor esc tudiereis aange 
wend word. 

W JTTIGE DOPPIE 
ONLANGSE berigte in die dagblad 
pers, dat die Universiteit van Pretoria 
aan. oek gedoen het om 'n dranklisensie, 
is in 'n pcrsverklaring deur die rektor 
van die universiteit, prof. Hamman, 
ontken. 

Luidens -die verklaring het die I-!:============================:::!J 
komitce van Univer iteitshoofde, waar- 
van prof. Hamman voon itter was, by 
die mini tcr van Departement van 
Justi i aansoek gedoen vir 'n wysiging 
in die Drankwet om die rektore van 
univen iteite in staat te tel om do I 
treffende beheer oor drankgebruik op 
kampust uit te oefen. Die be. onder 
omstandighede wat op kampusse he r 
maak die huidige Drankwet ondoel· 
matig, volgens prof. Hamman. 

INTERV ARSITY 
LUIDI.:.NS 'n berig in Die Burger. sal 
die Kov ie-'l nkkle-Intervarsity wat 

jaurliks gehou i, voortaan . f tel 
word. Vol n Mm. Ewi ronje, van 
die UOVS Departement v n ant 
wikk ling, i die kost v rhond aan 
die hou van die by nkoms te hoog, 

Op Varsity nd r VIa look 
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MNR. HARL S NUPEN i 
ill huidi pr id nt van "Vreedsame einde 
NUSAS. In hierdi artikel g 

I lan-H n rik Munnik v n 
di Int runiv it r da i 
van Die Matie met hom. Mnr. 1- k 
Nupen w in 1973voorsitt r aan onmens I e 
van di udenteraad van die 
Universiteit van Natal 
(Durban) en 00 om vol- 
nd jaar sy LLB- aad ttl 1" k 

voltooi. sese gesoe F I I I 
van di Lonekommi. sie. Di Lonekorn 
mi ie funk ioneer jui nf' binne 'n 
vasto idcologicsc raamwcrk ni . Hull 
I moci hulle met di oordrag van 
tegniese vaardighcid, kenni. en di s 
meer aan die Swart werker, sodat hy y 
onderhandclingsposisie kan verbeter. 

~~~~i!1~!!~~!jj[~~11l~j;l~~~j~~~!l~~j:j~l!e~~J!i1t!~!~~~:!il:1;l~1~11l111iij~1~! 
• MATI .: Wil u iets ~ oor die rewo 
Iu ie-bewering ? 
NUPEN: Eer moet ek darem ~ dat 
NUSAS in al eheel vreed am ver 
ndering in Suid- Afrika glo, Ons tern 

• am m t di Schlebu. h-kommis ie 
?nder 0 k trek o~r n : kere ty~perk dat die Suid-Afrikaanse itua ie ve I 
In NU AS g. ~Ie.d ru naal~hk van va r inhou, rna r vo 1 dat dit di 
1 64 to~ 19:2. DI indruk w~t n mel!. eval i. jui, omdat die regering weier 
kry JY di v rsl I O. I dat die om di mbi ies van die Swartman tc 
kommis ie NUSAS ina. 'n vaste en erken, On voel sterk d' t die asp ira ie 
t, tie or ~i. i f!l t 'n ~ glike, I g a kom deer at m t word. k 
uitgewerkte ngting, DI ~pm rking wat persoonlik kan 'n situar Ie van konfli . 
k de tyd rnaak h t, I dat NUSAS n w ld voor ina die regering ni 
t ds verand r, ~y elk~ NUSAS-ko?- nou in hi rdie verhand met 'n bietjie 
gr word ou bel id bevraagtek n, n ,n verbeeldin optree nie, 
nuw~ evor~, odat ~Ie org~m 'as,le?1 • In verband met di ·~antj.kapitali 
~n I met n va t ld ologi rigting tiese" tel I." 
me. NUPEN: Ek moot beklemtoon dat 

NUSAS in sy b leid en manier v n 
optr de g n voornemcn ho 
naamd h t om di huidige tel 1 
m t 'n n t.i-k pi tali tie of 
so ialistiesc sisteern- tc vervang nie. 
Di huidige posisie i. egter dat die 
regerende klas hul politieke en 
konomi ma ten ko te van di 
oorgrote m rderheid misbruik, AI 
manier om hierdic wanbalan. t 
herstel j om, ecr tens, die magt - 
10 • ktor van die amelewing be 
wu t maak van hull rcgte binne 
di wet en b wu te III ak van die 
pot n i"l mag wat hull h t om 
verandering in die so. iale struktuur 
m te bring. In hierdie up ig is on 
besorg our struk turcle vcrandering 
in di g m en kap. 

MA TI ,: In u vcrwerping van die 
Schlebu ch-ver lag het u, volgens 
NUX (studentekoerant van Pieter 
maritzbur ), ge e dat dele van die 
kritiek twee [aar gelede wei geldig 
kon g wees het, maar dat NUSAS 
sedertdien omvormings ondergaan 
h t en dat die hierargie twee keer 
verander het. Watter omvormings 
is hier ter prake en watter kritiek 
kon geldig w es het? 

or ani a ie nic. 

A n di organise rde n dit weer, on. is "g m "! OOS: 

OAK I 1974 

denkwy van die studente bly, anders 
I on immers on invloed verloor. 

• MATtE: Tydens die rondte w t u 
onlan. op alle NUSAS-geaffilic rde 
karnpu gemaak het, het u kynbaar 
teenkanting in Pi terrnaritzbur raakge 
loop. Daar is op 'n ope vergadering 'n 
mo ic ngen m wat "diepe ontevre 
denheid" uit preek oor die gebrek aan 
kommunik ie tu n die NUSAS 
hierargie en di tudente op daardie 
k mpus. NUSAS ou ook voorge om 
die ien wy van di student rna a te 
verteenwoordig ond r om hulle te 
raadpleeg. Ho nou? 
NUP N: Hierdie mo ie het van 'n 
on rwatiewe ek ie gekom en i op 'n 
onde grond I g vir 'n volle uur 

besprc k, Ek verwelkom hi rdie oort 
kriti k, On wcrk nou ten mi minste 
n m r met 'n p tie •• till m er 
derheid" nie, N tons wye reaksie 
kry, n on die m ning van on 
. tudente behoorlik peU. 

;~99!!~ltmi~il[IH!tJ~1:iijil 

• er'! 
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V AKANSn',WLR 

T 
LL' per on aan wie park erpl kk op di akad mi k mpu of 
by univer iteitskoshuise toegeken word, sal vanaf volg nd jaar 

RIO per jaar moet opdok. Dit blyk uit onlang aanvaard 
wy. igings van die r gulasies soos aanb veel deur die Senat t se ad 
hoc-kornitee insakc rnotorbesit, Op v r oek van die Akad mi 
Regi. trateur, mnr. Conradi, puhli er Die Matie hierondcr di 
volledige gewysigde re ulasi in verband met motorb it m t v r- 
duidelikende aan tekeninge, 

VINMG BUJS 

DIE Ill/we Studentehof V./.I1.r. 
Johan J)U". Manette Mostert 
(voorsitter) en Hannes Schoombee. 

Die studentehof he! die af 
gelope twee termyne 'n baie stil 
tyd beleef. 'n Besonder bedrywige 
termyn is in 1972 ondervind met 
onder andere die ligitasi ~ am die 
Kraak-in-SAAK petisie. Advokate 
Gerhard Lubbe ell Fritz Brand, 
albei , nou senior lek tor in di 
Regsfakulteit, was daardie jaar /ede 
van die studentehof. 

Die studentehof is suiwer ad 
ministratiefregelik van aard. 

TWFEMATIES 
IDlPBRAND 

DANKSY die vinnigc optrede van 
twee tudente kon 'n brand in di 

St llenbosch-mus urn geblus word 
voordat baie groot skade aang rig i . 
Die tcgniese a . i. t nte in -die museum, 
III v, 1. von Maltzuhn, h t ernstige 
brandwonde opg do n en is in di 
Stellenbosse ho pitaal opgeneem. 

Die brand het ontstaan deurdut 
meubclpolltoer, wat deur mev. von 
Maltzahn warm gernaak is. aan di 
brand geraak h t. 

RE .ISTR sre 

Kakiebos, vulkane 
lok profe ore 

T WEE professore van die Universiteit van Stellenbosch het onlang 
oor e vertrek op tudiebe oeke aan die buiteland. Hull i prof. iF;;;;;;;;;;;;;;;;;;========;;;;;;;;;=~1 

W.J. Verwoerd en .F. Garbers. Prof. V rwoerd necm tan op 
uitnodiging deel aan 'n interna ionale w tenskaphke ekspedisie in 
Groenland. By sal ook verskeie ander lande b sock, waar hy ond 
meer 'n konferen ie oor vulkani me al bywoon. 



Di troudes op die karnpus 
1.- ----------' probeer oak nou al soveel jare om di 

ons mp tieke nanda van Oubaa Ad 
mini tra ie te kry. Verloofde. moet 
o k bai maal di groot da uitstel 
omdat woonstell aars en duur i . 
Noudat die 1 nte hier i: n dit die tyd 
van liefde i , kan uit t look ni geduJd 
word ni , want wie se iemand kom 
raap ni die ou ding tjie w g voor 
die betrokke neus nie. Dit i . ker 
nutteloos om te n die prikk Is te skop, 
m ar miskien help dit a die saak m r 
dikwel onder di a' ndag gebr ing word. 

10 Die M ti , Vrydag, 27 S ptemb r 1974 

th yare a-chs n ina" ing B b Dylan in en van sy beroemdst Ii djies. In byna lles wat 
ronde m n geb ur j die waarheid te lee 'n men' kan selfs edt on midde-in di era van 

w lu . e ta n. Di mere nte filo 0 le-stroming i jui di filosofie van die rewolusie en op die 
mode-ton ] hreek die filo 0 look d ur. 

ko te verbonde a n 10. ie 0 bly 
'lyg, word dit d Ik nog 'n laa. te 
r dding. 

LEUTELGA 

T N ,A freddie 
• marais 

HO .KIE VIR E .NSAMES 

M h die voorsomer se gcurigheid 
om on • kom di b ·f dat nog 

'n i arring tadigaan voltooi word. 
A terto strek bing op kring tot in 
die oneindigheld. Wanneer die 
m r akad mi reken kap kom 

vra, neem mens onwillekeurig ook 
voorraadopname van wat hierdi 
jaarring se 'sei oene-kelder' opge 
I wer het. Wat het di vorig sorner 
nagelaat? 'n Volheid en rykheid 
waarmee die seisoen tradisioneel 
verbind word'! Of juis die teenoor 
gcsteld '! 
.. A ek die krale oes van uit 

gedorste 
goue dae slen, treur ek cor ver 

morste 
krag en tyd, en oek vergeef ver 

goeding 
t en iou dicpb woe bor te." 
(DJ. Opperman: Heilige Beestei 

Hierdie spreker had nog die 
troo van iemand se amwees en 
-vo I, al skat shy dit gering. Daar 
sender 1. die mens volkome sender 
onderdak, staan hy naak as die 
wer Id in di najaar di milddadig 
held van die orner nfle en onver 
biddelik begin verkil: 

"Hoe ... kan ons ons wcg gaan 
onder idd ring? 
Want weerl i on t en die 
waar gebeure van die 

dingo ..... 
(N.P. van Wyk Louw: "Aan 
Skoonheid", Die Halwe Kring) 

Saam of eensaam, een van 
ba ie e vrae van die m n i 

kc na Iemand, na God. Veral 
deur di n tuur word hy b wu van 
'n breer vcrband waarin hy hoort. 
Die ont agwekk nde koonheid van 
die natuur I at di sen iti we mens 
klein voel, verdwerg 'If die oen 
skynlik mce: forrnidabele figuur. 

"At trap jy ho alloop jy ver 
Scdoo die w ai jou pore dood 
(Ho rneef': En Tofelberg proal 
Krotaal ... ) 

D arom is dit go d vir die 
m n om g voclig te wee. vir die 
groei van die [aarringe. Deur 'n 
sensitiwiteit vir die natuur vind 
hy God en koonheid en hom 
self: uiteindelik vrede. 

H "LIZE VAN VUUREN 

M T die lente nou eers in die lug en al die dae van rus, trand toe, 
flieks en soms so 'n bietjie akademie wat voorle, het die nimlike 

Peeping Tom (of is dit dalk Tani ) uit y winter laap herrys. Die I nte 
en die Ina te kwartaal bring ook die afwerping v n die tagnant mee 
_ [uis daarom dat ek en my ewekniee weer die rondte d en m die 
nuwe ge . van die liefde in te adem en e vertel. Wan t soos ie kat 
altyd weer maar arriveer i julle sleutel atloerder terug na al die 
aanslae van kw i-intelli nt ia en ander on impati kes. 

HO ~KI • VIR E .NSAM S 

t en 

TEL. 31 1 
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"Blacula" die 
monster. 
saai telTeur 

I lollers I A v 
, 

Die omgewing van die Huishoud 
kundegcbou is deesdae geen veilfg 
omgewing vir 'n eensame dame wat in 
die nagtelike ure haar weg daardeur wil 
baan nie. 'n Kreatuur met die tendon- 
ies v n die fabelagtige Dracula het in 
die a gel ope twe weke hy versk ie 
gcleenthede sy verskyning aan 'n onver 
geselde vroulike wandelaar gcmaak om 
haar met groot ywer voet in die nag 
wind te laat slaan, 

Volgens sy slagoffcrs is die monster 
in 'n lang swart jus of munel gcklee - 
vandaar die naam Blacula. Die modus 
operandi is heel eenvoudig: die figuur 
Jig bloot sy arms na weerskante van sy 
Iyf in 'n horison talc posisic, Die voor 
kom. i dan die van 'n r use vampier, 

Die Boschtclcgraaf hct kynba rr sy 
decl gedoen om die gcbcur nog betcr 
verhualmatcriaul te maak, wumvolgcns 
die jongstc g rugte sou die ver krikkcr 
tot die tande bcwapcn we s met me. so 
en vuurwerkc. Gc n ecrstehandse be 
ve tiging kon egter gekry word vir die 
bestaan van hierdie forrnidabiele ar. - 
naal ni. Oat daur inderdaad so 'n 
karaktcr bestaan is cgtcr hail! du id lik 
uit getuienis van die ~ tcrroriscerdes. 
Ook die plaaslik poli ie het t enoor 
Die Matie bcvestig dat die voorvalle 
onder sock word. 

Hierdie gebcure het ook 'HIOI iding 
gegce tot 'n insidcnt in Monic. Soo. 
Blacula gckle he! Brenda van d r 
Vijver 'n mede-huislid, Burberina Net. 
die skrik op die Iyf gej ago Di VTl.:~S· 
aanja r i later die aand III t 'n g tyke 
gedrog g konfronteer, en hot ewe 
histeries as haar eie slagoffer gercageer. 
Die twecde mon t r wa niemand min 
der nie as die hui moeder If, wat di 
volgende dag "geskors" i deur die 
primaria van die koshui • Sylvia Uy , 
net om weer "It ra.an~~ tel" te word as 
"die .ee v, n MOllica. 

Dl t ma vir aanst ande [aar arnaval is ' ~l di Akk. in Tagtlg 
Dac". Die Karnuval beloof om mcer as ( It tevore d. . tud nt 

daarby te b trek. Dit al die er te k er wces dat die aktiwlteit III t '11 
sokkicjol, reeds op die Woen da I and voor Karn vain, w k 'n 
aanvang sal neern. 

1\ 

TU S 

"Stellenbosch moet vanda 
die leiding neem' . 

JEREMY WILEY, Huis Slabber, skryf: 

GRAA wit ek van hierdie brief gcbruik maak om u en II redak ie 
hartlik t bcdank. Tydens die afgelop tcrmyn het u 'n uit t ken 

de diens nan die Stell nbosse studen tegernecn: kap gel wer, III t 'n 
koerant van uitstaande gchalte. 

Met hi rdie de I voor oC mo t die 
Ma Ii Ii alma! aamstaun en die ander 
blank en nie-blanke univer t ite, 
die emakstoel-studcntekritici, die 
politiekc J iers, en veral Suid-Afrik 
3, gehe -I wys hoe 'n student verant 
woordelik kan redeneer, en dat sy 
. tandpunt en b nad ring moontli 
'n oplos. ing vir Suid-Afrika s pro 
blcmc kan hied. 

UlTDAGING 

!olE JD !.ES 

EHOhF J 

Prof. Brink het ook gemeld d t die 
aan m di. navor ing di 

Id d 
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INSKR YWINGS vir die B1ok 
kiesraai el-kompetisie word in 
gewag by Die Sosiale Redak 
teur, Die Matie, Sanlam bou 
205, Stellenbosch. Die eerste 
prys is R20 e goedere na eie 
keu by Edrich in van Ryne 
veldstraat, en daar is ook twee 
kontantprys van R5 elk. Al/e 
Matie-redaksielede en hul 
naasbestaandes i van di ' 
kompetisie uitgesluit, Die So 
siale Redakteur sal aile inskry 
wings beoordeel en sy be lis- 
sing i finaal. Aile inskrywings 
moet die Sosiai Redakteur he 
reik voor 4 nm. op Woen dag 9 
Oktober. 

10. And r p ai ond rnA 
hierdie diertji waarvan da r bai 
Pretoria rivier is. (4) 
.] 2. Dit kom by die vis, of brood. (6) 
14. Voorgereg laat d urrnek ar t 
reen, (6) 
15. Ander 
dige oord 
mond. (6) 
17. Weer d r oonmaak of bolang 
met 'n be m ga n; net e n kort v n 'n 

1 p. (6) 
18. V n hull en rna r' bring jou nie 
v r ni, If. al hou bulle di wiele 
uitmekaar, (4) 
19. So 'n haan m ulke reukwater 
bruik. (8) 

21. Mo der, 'n Suid-Afrika n. . tad en 
kennistoeru tin' laat die poppe dans. 
(10) 
22. Hierdie tradl 'on Ie dans het 'n 
I ier nd r E n er ma k. (4) 

Wl1:' Collings SWAR 1:' Pretorius 
Slawiese Verdediging 

DWARS: 

AF: 
2. D nke wat i pa in Dr. Ro 

....., ... i-i~H!IIIIIII ... t-1 rouw se kraal, OOS ook in die van 
PIa to. Socra tes, R u 11 ... (1 0). 
3. Voor Nehernia wa ra anders (4) 
4. e I van b bbcla terwyl jy bele 

dig. (6) 
5. V rt lling, v rhaal, verdi J of 
kinderpraatjl m grot ie and r laat 
klink, (6) . 
6. La r kool peletile m g dui op rna 

ni r of 'n ander AA bl rts. (8) 
7. Voor die met r wa dit 'n goei 

p (4) 
11. In wo rde vir jou ver taanba r of 
op voorw t rde van ander inti m eer. 

~__,_--_, (2,3, S) 
J 3. Van eind hi rn to klink na die 
anvang van 'n n el dr nki . (3, 5) 

1 • Verkorte r clin waaraan 'n men 
tr p gewy v hou, (6) 
17. Ander ton vee v rgan tui . (2, 
4) 
18. Sy i 'n d I van 1m Inkom 
dikw Is voo di m d r, in Latyn. (4) 
20 Rein onderstebo ge 'n orgaan. (4) 

Ph"RSONE wat van hierdie ko 
lorn gebrulk wil maak; moet 
briewe of poskaarte met die 
volle besonderhede (instuitend 
hul eie adresse en telefoon 
nommers} rig aan: Die Sosiale 
Redakteur, Die Matie, San/am 
gebou 205, Stellenbosch. Inge 
skrewe studente van die Uni 
versiteit van Stellenbosch kan 
gratis plasings doen. Vir ander 
persone is die koste RJ vir elke 
veelvoud van 30 woorde. 

PQ4 
2. P-QB4 P-QD3 

Dit word nou duid lik dat Swart die 
Slawie Verdedigin nan bruik. Hy 
poo om sy glcep op die midd I t 
behou onder om P-K3 te peel - 'n 
skuif wat die bewe glikh id van sy PXB 
d me-toper sou inperk. 16. Q-R4 QXN 

Swart kry genoeg kompen si vir 
3. N-KB3 N -KB3 sy dame, en nou moet Wit baie versig- 4. N B3 P-KN3 

Were ns is Sw rt do 1 om die tig peel 
bcweeglikhcid v n y lop r te beh u. 17. RXQ BXR 
4 .... P-KN3 i egt r m r k nmer- 18. N-Q2 KR-BI 
kend van die Gruenfeld Verdedi ing, 19. B-N3 NXB 

PXP 20. RPxN B-K3' .... ---- .. 
5. P~P B-N2 21. R-B1 Q.R-Nl! 
6. B ~ Go i kuif _ Swart ktiveer sy 
7. i- BXN, RXB; 8. Q-R4ch, B-QZ; dameto~ing en be k~rm terselfdertyd 
9 OXP 0 0 k . W't op subtiele wyse sy pion op QB5. • ,-; uwaw vir I 
n i n By ontwikk lin te veel ver- 22. NXP? R-N5 

tr g ou word. 23. QXP. 
Q_ R4 O<?k 23. Q- B2 ou nie die spel kon 
N-B3 red 01 : 23 ..•• N-R4 ~: ~:~3 0-0 24. PX~ Nt R/5xP, en Swart wen. 

10. Q-N3 P QR3 ••• 23. ••• - • 
11. KR-Bl N R , ? Wit ge die pel ewonne, omdat hy 

, .. -:- b '.' "n verdere stuk moet verloor, 'n B son- 
n S,kuSif w t Via flak, I -: vir Id der goeie vertoning van po i ionele 

spel rsr wart v r oor n. pion, ~ . r ak deur die Matie He klubkam- 
verkry he lwat dru op Wit e po I ie, . 

preen. 
12. NXP B-K3 SAREL STEEL 

FIETSE 

Dame fiet (feitlik nuut) te koop 
aangebied vir die hoog te aanbod. Kon 
tak Elsabe Jacobs in Kamer 56, Heem 
tede (tel. 2014). 
"Submarine" - dam sfiet - heel 

temal nuut - aangebied vir hoogste 
aanbod. Kontak Belize van Vuur n, 
Moeder loon, Die Laan. 

Dame fi t • feitlik nuut, te koop vir 
di hoo tc aanbod ( trcng kontant). 
Kontak Ma riet Uec erman in Kamer 
22, Heemstcd (tel. 2105). 

IMaak In handjiel 
PLAThSP LER 

Plate pier ge oek. Mo t in goeie 
to stand wee Kontak Marietjie du 
To it, on cord 30. 

r van 

oorbod in geentroef - nadat die op 
ponente twee kleure gebie het - 'n 
ong balan rde hand met krag in die 
ongero pte kleure. Sy maat moet dan 
e n v n hierdie twee kleure, rocp. Ten 
sy die opponen te oorroep, i!i so 'n bod 
dwingend, want om met sO 'ri verdeling 
geentroewe te speel, is heeltemal buite 
die kwes. i . "The Millionar' Dinner Party" 

In hi rdie hand gebruik 00 die d ur M.G. BI ke. Splinternuwe, ong - 
"ongewon geentroef" om sy terkte in bruike 1974-uit awe te koop vir 
alb i lac kleure te toon. Suid het tereg R1,SO. Kontak Chri tiaan van Seh lk 
di bod geignoreer, want 4 koppens wyk in Hombre (tel. 2107). 
wa veilig. Wes e hand, met steun in "Spira I" deur Karl Schoernan te 
die lac kleure, het ski lik h elwat koop aangebied vir RI,50 (pry nuut 
ter r gclyk. Hy het aang ne m dat 4 RI,90). Kontak I' lip Olivier in Hombre 
opp n vir di opponente veilig is, n (t I. 2107). 

be uit op 'n opofferingsbod in din- Bo k te koop: (i) "An Introduc- 
manteo tion to R rch in Social P ycholo y 

Uiteindelik het Wes een afg gar n - Ex rei nd sx mpl "d ur Gros , 
(00 -We, v rJoor 2 skopp n en 'n Collin, Bryan te n R6,00 ( angekoop 
ruit), maar di -50 is go d bele. In 4 te n R 7,15); (ii) "Principle of P y 0- 
kopp ns sou Noord-Suid immer. 280 physiology" deur St rob. eh I n 
punte (in rubberbrug) gekry het. L t R 7,00 (aangekoop teen R8,55): (iii) 
daarop dat 5 skoppen vir Noord-Suid "A. Programm d Introdu tion 0 Re 
buite di kwe i is. A. 00 in bierdi rch" d ur Levin n ~lzey teen 
11 nd m r n t diarnante gero p her, R3,95 (a n ko p teen R4,95). Bo k 
sou y maat waar kynlik Suid 4 vir Sielkunde II n III, plinternuut. 
kopp n g pa er het. Kontak Peter A p rling in Homhr (tel. 

DOU(,LAS LAWRIE 2107). 1.----...;:_---------=~-------------_1 Bo ke t koop vir hoog t aanbod: 
I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~, "Animal B~~ f' d ur AJ. ~ovecn 

G, T·. New II; "Phy ics for Biology and 
Premedical Stud nts" deur Burns en 
McDonald. Kontak Jean tte Kriel in 
Karner 10 I, Minerv . 

Suid deel, Noord-Suid kw baar. 

NOORD 
Skoppens: AQJ75 
Harten: 75 
Diam nte: 1052 
Klawer : K92 

WES 
Skoppen : 42 
Harten : A8432 
Diamante: Q974 
Klawer : J53 

RAK T 
Tweedehand raket, 'n "Sportsply 

Mastercraft" en onlang: gesnaar, word 
te koop aangebied vir RIO of naaste 
aanbod. Kont k Caroline Staats by 
D'Ouwe Werf (tel. 2226). 

BOEKE 

p 
NOORD OOS 

2GT 

ANDMARG BOU 
RYN V LDSTRAAT 

W TPAK 
Sw etpak "groot"-groott n in 

baie goeie toe tand. Te koop aang bi d 
vir di hoogste aanbod. Kontak Riette 
MUTe y in kam r 89, Heemstede (tel. 
2015). 

PLAT 

,. loi "d ur Barry Ryan ge ek in 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'ruil vir ander ~Io we. Kontak Sima 

van Rensburg by D'Ouwe Werr vir Iy 
van 010 we in ruil daarvoor ange- 
bi d. (tel. 2226). 

Kwart eu- angfee 1 at 1971: "Di 
Mafic in." No ne t nkele ek m- 
pi r kikb r. koop ng hi d 
vir 4,50 (ou pry R4,90). Kontak 
lip Plivi r in Hombre (tel. 2107). 
"Rainbow Concert" deur Eric Clap 

ton word te ruil aangebied vir 'n 
langspeelpla t van die lfde tip mu 
iek. Kontak Pierre Joubert in Hombre 
(tel. 2107). 

KAN U VOORSJEN VAN ALLE 
MotoroD~de~rlele 

P OBLEME l((J/()Il', ran 
hoop {.:; ruil 
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MATI - M 
IN o E 

DIE Universiteit se dameshokkiespan het vanjaar vir die tweede 
agtereenvolgende jaar die senior liga van die WP gebuit. Alhocwel 

hulle vanjaar, anders as verlede jaar, tog eenmaal die knie moes buig, 
naamlik teen die span van Groen- en Seepunt, het hulle steeds twee 
wedstryde meer as hulle naaste teenstanders gewen. Verder moes hulle 
buitendien, as gevolg van beserings, in hulle laaste paar wedstryde 
sonder sommige van hulle gereelde spelers klaarkom. 

Die interkoshui liga i ook af'gehan- kaanse Skolespan wa , ook volgende 
del, In die eindstryd het PSO 2-1 teen jaar op Stellenbosch sal w es, 
Nerina geseevier in ~ic liga vi~ ~o. huis- John Maree het vanjaar die prys 
:en klubspcler . ~n die kompeti: re waar- ontvang vir die beste b ginner, t rwyl 
In slegs ko h.ut peels,ters mag decl- Peter Blankenberg aangewys is a die 
neem, ~as ~lne~va die wenner te n peler wat die grootste verb tering ge 
Harmonie. Hierdie wed tryd was be- durende die seisoen getoon het. 
sonder gelykop en toe die endfluitjie 
blaas was daar nog geen telling nic. As 
gcvolg van vyf strafhoue wa t teen 
Harmonie toegeken is, het Minerva toe 
as oorwinnaars van die veld gestapo 

INTERKOSHUIS 

DIE Stellenbosse Onderwaterklub het op Saterdag, 21 September, In geslaa de marathon in die 
Coetzenburg-swembad gehou. Agt swemmers, te wete Kobus Pieters, Brian V. wilsen, Andre Fuchs. 
Marius Coetzee, DOlle Dobson, Danie Pienaar, Dirk Visagie en 11 innie van der Merwe het J" poging 
aangewend om elkeen 300 lengtes onderwat r te swam onder die gebruik van hul hand . Hullc II t om 
9.30 teen 'n vinnige pas a[1JI sit, maar algaande stadiger begin swem. Tog her almal teen 12. 0 die I' i te 
getal lengtes voltooi. Terwyl hulle hiermee besig was, het vier ander lede van di klub op die bodem vall 
die bad rustig gesit ell brug speell Di byeenkoms was deel van 'n poging deur die US Ond rwaterklub om 
[ondse in Ie umel om spanne vir onderwaterhokkie, vissktet en scuba na di Suid-Afrikaanse 
InterklubonderwaterllOkkiekampioens/cappe sowel as die Interuniversitere toernoot ill Durban f tuur. 
Die marathon is geborg deur ver keie individue en firmas, en R300 is utteindelik inge amel. 

THEO GELDENIIUYS, onder 
steuner van Eendrag se vierde 
span, bevind homsel[ ook 
letterlik hoog in die takke. 
Nadal die span hulle bekeroor 
winning op gesellige wyse ge 
vier het, het verskeie spanlede 
en ondersteuners hierdie boom 
in die binnepl in van die kos 
huis bestyg en liedere aangehef. 

EENDRAG se vierde rugby 
span het die afgelope seisoen 
vir 'n ongewone prestasie ge 
sorg toe hulle die Anderson 
trofee verower het met agt 
punte bo hulle naaste teenstan 
ders. III die dertien wedstryde 
wat hulle gespeel het, het hulle 
214 punte opgestapel en i. daar 
slegs 59 punte teen hulle aange 
teken. 

Die kaptein, Uys van der 
Hoven, skry] die sukses van die 
span toe aan die feit dat mill 
veranderings gedurende die jaar 
aangebring is, en daar sodoende 
'n hegte band tussen die spelers 
ontwikkel het. Ander lede van 
die span meen dat die sukses 
moontlik deels verband hou 
met die tradisie om 'n bottel 
van die welbekende lae-prys 
rooiwyn mi wedstryde onder 
die spanlede te sirkuleer. 

Die Anderson- Trofee is die 
eerste keer in 1885 uitgeloof 
vir die wenner pan die wed 
stryd tussen die destydse Vic 
toria Kollege en SACS. In 1901 
het die trofee verlore geraak 
ell dit is eers 'n ruk gelede 
weer terug gevind. 
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IN 'n aanskoulike wcdstryd het Wilgenhof verlede Vrydag vir 
Dagbreek oortuigend met 23 punte tcenoor vier verslaan. Die 

wenspan se punte het bcstaan uit twee doele, twee driee en 'n 
strafdoel teenoor die enkele drie van hul opponente. Sodoende het 
Wilgenhof, die huidige houers van die Sauerbeker, ook die Jim 
Fouche-trofee verower en hullcself ongetwyfeld as die beste koshuis 
span van 1974 bewys. 

IN 'n teleurstellendc wedstryd hoogtepunte in 'n and rsins saai 
om die Jim Fouche-trofee het wedstryd. Helderb rg, wat sender 

Eendrag verlede Vrydag '11 oor- vyf van sy g reid spelers mo 
tuigende oorwinning van 26 punte klaarkom, het die indruk g wek 
teenoor elf oor Helderberg behaal. dat hulle ni werklik daarin b - 
Eendrag het verdien om hierdie langstel om die wedstryd te w n I_~.,-·- 
wedstryd te wen, en dit was hulle nie . 
wat gesorg het vir die enigste Helderberg hct die . rst punt 

uangctckcn III t 'n strut' kc p d ur Fr n- 
t;:;;:J}::;J==d;:;:'=j:;'=t==-=-d:;:"'=-==-=:-";;-::-;-=';k;;;1 cois Marais (losskak '1), Kurt hi rna h t 

DANKSY hegte samespel en die', te 0 0 OIl er. maa c a.' Hermie von Willigh (sent r) III t 'n 
waardevolle bydrae van die Theron gerced Olll die bul aan die skittcrcnde lopic vor .ndag rckom wat 

veteraan Rooies van Wyk kon skrumskakel te bcsorg in die wed- aanleiding go' c he: tot W.P. Burner 
Elsenburg vcrlede V rydag op hul stryd verlede Vrydag tussen Ilels- (vi ~Iet) c onvervyfde dri vir E ndrag. 

hoogte ell Pieke. Die wedstrvd is clling 4-3: . tuisvcld daarin slaag om Oude r Vyf minute I. tcr het di Eendrag- 
Molen in die laaste wedstryd van met 10-18 deur Ilelslioogte ge· voorspclers deur 'n Iynstaan naby 
die seisoen naclskraap III t agt well. Ilullc punte het bestaan uit lIeld rherg. docllyn gcbars, 11 rrnan 

I twee doele ell twce driee teenoor Uys h t die hal omarrn n naby die punte tcenoor ses tc vers aan. Piekc se drie dJ'iee en '11 docl. Dit ho kvlug oorgcval vir uog 'n onv r- 
Elsenburg het cerste puntc aan- was veral llclshoogte se agttal vyl(.~ dric. In die d rtigst minuut ,h l 

geteken toe Freddie van Eeden in . ~ .' .hnslophcr Ag ,11 bach (ng t mall) Ecn 
die hock gaan druk het na '0 mel Johan Schuster aan die spits, drag se volgcndc tid 1 'llUal II" '11 

goeie agterlynbeweging. Die doelskop wat indruk gemaak het. Die oorstoot-skrum, Die vorv f'skop misluk 
WdS mi .• Daarna het Christo Nel ~y lynstanc, hct baie gelykop ver- w crccns, Kal-~t in Dirki M .rk I druk 
span egter laat voorloop met 'n lang loop, maar in die skrums was dnarna '1\ tift w I De Wit t v rvyt 
k k 't fd I idd llik ., om Eendrau 1 &·3 te Iaat voorlooj ' 
s ep op en n s ra oc onmi e I' Helshoogte hulle teenstandcrs Kart na ruslyd hct Held rber 1 'II 
daarna. In die tweede helft het EI en- 
burg die bal uit 'n ikrum naby die oor. Pieke het teen die einde ver- strafskop binne vyf tr .; van di 1, 'no 
doellyn gewen sodat Koos Coet.lce woed aallgeval maar kOIl lIie die drag docllyn g kry. Fanll SmH het '11 

(senter) kon oorgaan vir die wendrie. tweepulltagterstalld lIi/wis nie. likskoppill WU'It" 'cnCelll en I'raOl~1 ~Jlft1.;: ~~======:--::~==:-::==L_""';' I Bmw r (s nt r) oorge tum vir 'Il dn . 
Die doclskop hot misluk. Telling 1 R-7. 

In ic twintiglitc Olinuut het Johan 
Masyn (senter) verdcre punte vir E n 
drag bchaal m t 'n g il~ ddc. In die 
doodlmikk van dl w d tryd het 
Kcnnc Louw (Ilank) Helderberg , 
laaste dric gedruk. 

genhof Weer verbetc aangeval, Weer 
ens was dit egter 'n hantcerfout van 
Dagureek wat Van der Vyver in . taat 
gcstel het om te druk. Van ZyJ se skop 
was teen die dwarslat vas en Wilgcnhot 
he t toe voorgeloop met 23 pun te teen- 
oar nul. SlJORTY VILJOHN, puik senter vall Wi/g'lllw}: sloan bolmakiesic nadat fly 'n losbal opgepik n ill eli> 

In die dood. nikke van die wedstryd hoek oorgeduik het. Dagbreek se kan tman, Ilugo Grim beek, loop 'n toeskouer onder die stof ill sy poging 
her Dagbreek skielik met 'n verrassings- 
beweging vorendag gckom, Heelagter om te keer dat Viljoen druk: wilgenhof het die sterk Dagbreek-span oortuig nd geklop ill 'n opwindende 
Piet Bergh het 'n beweging in sy eie wedstryd; 
kwartgebied a;m die gang gesit, Die bal ;.--__:;,._------------------------------------- ......... --- 

Wilgcnhof het eerste punte aange- is gevoer na Henrie van der Wcsthui .cn HUI· sMa· r-ai lop I· b 
teken toe Dagbreek in die twintigste (senter) wat .owat 45 tree vcr gehard- 1 
minuut op die kwartlyn gestraf is. loop het vir 'n pragdrie, Tony van Zyl 
Heelagter Sakkie van Zyl het die kol (Iosskakel) se vervyfskop wa. egter 
getref, om sy span 3-0 te laat voorloop. heeltemal mis. Eindtelling 23-4. M kli Met dl 
Kort hierna is die voorsprong verder 'n Kenmerk van die wedstryd was 
voorgroot, toe vleuel Spannenberg 'n die houding wat 'n gedeelte van die 
pragdrie vir Wilgcnhof gedruk het, Van toeskouers teenoor die skeidsregter 
der Vyver (losskakel) se doelskop was openbaar het, Hulle was baie duidelik • 
oor, (Telling 9-0). Kort hierna is 'n ontevrede oor 'n paar beslissings wat IN 'n aantreklike wedstryd om die Jim Fouche-trofee, het Huis Marais verlede Vrydag 'n oorwinning van 
onvcrvyfde drie deur vleuel Mudge vir hulle eienaardig voorgekom het, n 26-4 oor Libertas behaal. Die wedstryd het aanvanklik bale gelykop verloop, maar Huis Maral het 
gedruk om die rustelling op 13-0 tel het nie geskroom om dit te wys nie. gcleidelik die oorhand gekry en uiteindelik die wedstryd dikteer met opwindende hardlor p-rugby. 

staan te bring. HELDERBURG BlED ' Vyfticn minute na rustyd het Dag- 
breek 'n duur flater bcgaan, want 
sentcr Viljocn was onmiddellik by om MIN WEERSTAND 
die losbal wat laat val is, op tc raap en 
oor te gaan vir 'n dric. Heclagtcr Sakkie 
van Zyl het geen problcmc met die 
doclskop ondervind nie, om die I lling 
te laat opskuif na ] 9-0. 

Onmiddcllik na die af'skop het Wit- 

EERSTE PUNTE 

Wilgenhof was in aile afdelings van 
die spel baas. Hulle swaarder voor- 
pelers het die van Dagbreek oorskadu 
en die grondslag van hul oorwinning 
gevorrn. Terwyl Wilgenhof se agterlyn 
tallc gocie balle ontvang h ,t, moos die 
Dagbreck-agtcrlyn voortdurcnd onder 
kwaai druk speel, sodat die enkcle ballc 
wat hulle wei ontvang het ein tlik nutte 
loos was. 

t 
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Willow Buit 
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MeT Hut kitter nd oor- 
winning van 23-4 001' Dag 

bre k verlede Vrydag, h t Wilgen 
haf d i Jim hluch' -trofee 
veDwer. Wilgenhol h 1 vanj a 
uitstek nde rugby'gesp I 11 sit.: 
een w dstryd, n amlik tecn 
Mcdic " v door en een g Iykop 
gcspeel. I ie Wit truie w ook ver 
antwoord lik vir Dagbreek e enig 
stc tWue n d rIa • nadat I agbr k 
ook die $auerbckcr-wed. tryd 
vcrloor heL 
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In di hnni d Viltier Uga het 
TIlscnhurg 'Jl H lshoogt g, am nttik 
bo geGindig. iii rdie sp nne moe! nou 
uitspcol om te hep" I Vll:: vir \vilg 'lilt f 
gaan ~atldurf om di tuiste v n die 
Markottcf-b'k r te be~laa1. 
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w o 
Uitblinkers 

or Saterdag, 14 September, het bykans 2 500 toeskouers 
Coetzenburg toegekyk hoe die lkey-atleet, Dave Levick, die 

tellenbosch-Game-marathon in 'n skitterendc tyd van 2: 18:41 gewen 
het en daardeur die vi rde atleet in Suid-Afrika geword het om die 
afstand onder 2 uur 20 mintue af te Ie. Lodewyk Rabie van 
Stellenbo eh was tweede met 'n tyd van 2:23: 13, slegs vier minute 
stadiger as sy vorige beste vir die afstand. 

Nog 'n blink v rtoning i dcur di 
15-jadgc: Su an Gaylord van fermi ton 
Calli gel wer, toe sy di b ste tyd vir 
'n vrou in 'n marathon in Suid-Atrikn 
opge tel het. Haar tyd van 3: 1 0: lOis 
'n verb ,t ring v n 17 min, 13 sek. or 
ha r vorige best" poging. Der k Prei s, 
wenner van v nj ar so ornrade mara 
thon, het tel urg st 1 en slegs twaalf'de 
klaargerna k. 

Dennis Morrison van Transvaal, eeu 
van die groot aan trekkingskr gte van 
di . by enkorns, was tot halfpad saam 
III t Rabie aan die voorpunt, maar 
mocs uitcind lik tevrede wees met 'n 
d rde pi k met 'n tyd van 2:25:31. 

die Matic wat, op Rabi na, die heste 
g va: r het, 11 dat Graham Rauben 
heimer hom weens 'n kr mp a, n die 
w dloop rnoes on ttrek, 

STYWE PAS 

MARATHON IN 1975 
VEEL VOLI(IG? 

Bellville-span maak skoonskip 
in Lente - kermesse 

g borg het, het by dieselfde geleent 
heid gese dat dit 'n bewys was dat die 
marathon in 'n tocskouen port kan 
ontwikkel en bygevoeg dat Becketts 
weer as borg ~l optree indien die 
byeenkoms 'n intemasionale kleur sou 
verkry. 

UNIEK 

Hendriksz en 
Todt 

Volgens mnr, lvor Potgieter, Ad 
( ,P Snterd ,14 Sept rut r, is die Mati se elfdc jaarlikt Lente-kermesse naelskraap d ur Herman du junk-dir kteur van Sport op Stellen 

Pie is van B llvill g w n to hy sy spanmaat, Hennie W ntzel, m t ntimeters oor die w nstr p bosch, wat .die aankondiging op die 
eklop het. Beide [a r het die wedren oor 58 kilom ters in 1 :23:59 afgele, Die Bellville- pan het 011 than! ,1l11 die byccnkorns gcma.ak het, • .••• . • • ., gaan dll' marathon weerklank vind tot 
dcoons I m a~ toe ~I ~ ~I na.ar ~J d rd pick III 1 :2~:4~ 1Il.gen m h L Dlc eerste M~tJe oor die in lnternasionnle gclcderc, Die nodige 
wenstr ep wa: die tlenjartg jumor, rei Ryneke. DI vinnigst rondtetyd v n 1 :54 IS d ur Paul toestemming vir die vcelvolkige aard 
utherford afg Ie teen 'n g midd ld poed van 45 kilom ters p r UUf. van so 'n byccnkoms sal CgtCT cers van 

die Minister van Sport verkry moet 

Blink Vit 

ROSE-INNE 

I N die interprovinsiale gholf- 
toernooi wat van 26 tot 30 

Augustus te Phalaborwa gehou is, 
het die twee Maties Peter Tor t en 
Tienie l Iendriksz uitgeblin as 
lede van die WP·span. Die VP het 
d erd geeindig in die A- de ling. 

Todt het die bestc van die WP 
, pet TS 'eva, r in die nkclspcl-afdcling 
d ur al vier y cnk I p lie t wen. Hy 
h t onder and TC afgerek n met die 
int rnasional speler van Rhode. j", 
Brain Turner, usook met Sundcl: on, 
die huidig Fngel Amateurkampiocn. 

"ienic Hcndrik 7. he t twce van sy 
nkel pclle gowen en in CLn gelykop 
g peel. Hy het ook die Springhok 
Robbie Meier geklop. 

cn-twlntigst \ rorult word. 

Mnr, Potgieter het die bye snkorns as 
iets unieks beskou en dit die geboorte 
dag van 'n nuw tipe marathon op 
Stellenbosch genoem, fly i. ook oor 
tuig daarvan dat daar eenvoudig nie 
nog 'n pick in Said-Afrika i. wat so 
ideaal vir '1\ marathon is 800S juis 
Stell nbosch nie. By so 'n bycenkoms 
c .. I selfs die S.A. Ope marathontitel op 
die spel geplaas kan word. 

Mnr, Victor, verteenwoordiger van 
die firma Becketts wat die bycenkom. 

Gebrek Aan E varing 
JJO: Herman du Plessis van Bel/ 
ville, wenner vall die 1974 Lente- AANGESIEN .verskeie staat- 
kermei se. /fy lira die spesiale wen- . makers. van die afgelope pa~r 
11 rstrui wat na afloop van die els~ene me .meer vanjaar ~tr (he 
wedren aan hom oorhandig is. Mattes kneketklub be kikbaar 

I: is ni , lyk dit asof die span vanjaar 
UNKS: Joha?nes vall. J elden, uit 'n iantal besonder onervare 
Lans ~u Pless/~ "' Ja1l11l~ l,oo~s spelers sal bestaan. Onder die en 
vall die U.S }~lelS:ykluh In aksie tocsiastiese leiding van hulle nuwe 
tydens dl.e J~arllk~e Le'~te.kcr- afrigter, Cari Rose-Innes, oefen 
messe. ]!rerdle drie Maties het die spelers egter 'n geruime tyd 
a~llvankllk ht;e~Wal prob!eme met I nk reeds elke middag in die 
til.e s~erp draaie ondervind, maar nette by Coetzenburg. 
{M fog later bemeester. Alhoewel S dert verlede sisoen h t eli f 
hulle toe 'n indrukwekkende ver- rigter, Dcon Hugo, n Andr' Parker, 
toning gelewer het, moes hulle w t ulbci r ed~'1 di WP vcrteenwoordig 
ook utteindelik die knie voor die het, asook Re~ HilJicr, hulle by Pin~- 

B II 
'11' ( bui 0 di d lands nangesluit. Verdcr h t Paul Hams e W te e mg. p te OU en n Kenny ooper ondcrskeldcllk na ~1l1;=~~~~Jr.. kon geen Matte daarin slaag om Johannesl.mrg en Durban vertrck, 

onder die eerste drie jaers klaar te 1)1 kriek tgeled re is egter darern 
_. __ ~ __ . ~ __ . __ -------~----~~~~~~;~n~ ook~"M'door~elrsro~P~ti 

Pi ter e, wat al vir die S.A. Platt .land 
span g . p el h t, en Lindsay Reid 
Ro , wat di OP c B· pan al vcrtc n 
woordig het. 

Da r al dus '11 jong, on rvare span 
in kryf word in di WP 8C er te liga. 
Die k n van di pan al waarskynlik 
be. ta n uit St we Lloyd (kaptein), 
Deny Hob on, Andre du Toi t en 
Kouny Ros Daar is oorgenoeg goeie 
kolwers, maar die boulaanval, vera) die 
nelaanval, Iyk maar taamlik dun. Ge 
volglik word daar veral op veldwerk 
klem gele om die lopies van die op 
ponerende panne tot 'n minimum t 
bep rk. 

TO.R 

NO W. 


