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Afr· - N asionalisme otuus; kel • "In 
BINNE A frikaner-Nasionalisme 

vind daar tans 'n verskuiwing 
van volksnasionalisme na rassis 
tiese nasionalisme plaas, het "Prof. 
Johannes Degenaar onlangs by 'n 
SAAK-bespreking van "Afrikaner 
Nasionalisme en die Afrikaner in 
1975" gese. 

Prof. Degenar r, professor in Staats 
filosofie aan die Univer iteit van Stellen 
bosch, en mnr. Jakes Gerwel, lcktor in 
Mrikaans-Ncderlands by die Universi 
teit van Wes-Kaap, het as spreker. 
opgetree. Dr. Andries Treumicht, LV 
vir Watcrberg en omstredc politikus, 

sou aanvanklik ook aan die bcspreking R 
declnecm, maar het later te kcnnc ass is m 
geg e dat hy nie kon kom nie, (Sien II e 
berig hleronder.) 

Prof.' Degenaar het gese dat, om 
volksnasionalisme te versraan, dit nodig Afrika bekend gcstaan het, Die gedagte Suid-Afrikr an. e nasi '. Afrikan r-na. io 
is om begrippe soos ras, volk, nasie en dat God self identiteit aan die Afri- nalisme in clke vorm v rkccr volgcn 
nasionali. me te begryp, Nasionalisme i. kanervolk gegee het, het a' gevolg dat hom in 'n kri i . " ou dit nic bet r 
volgens hom 'n politicke lewenshou- die Afrikaner vermenging met en gelyk- wees om krcati wc voortbe taan tc 
ding waarvolgens die hoogste lojalitcit stelling aan and r volke as afbrekend v rki '8 bo blot voortbestaan 
van die burger toekom aan die na: ie, beskou, h t hy zcvru. 
Wanneer die siening van nasiona isrne Prof. Dcgenaar het ge:l; dat dnar By vocl d t di mit van volks- 
toegcpas word op "ras", ontstaan rasis- binne Afrikancr-Nasionalism 'n vcr- id ntiteit so ou moontlik "verontmitl 
tiese nasionalisme. 'kuiwing van volksnasionalismc na ras s er moct word". Prof. genaa h t 

Hy het gewys op die "mite van sistiese nasionalisme is, en dat die klem ook vir di aanv arding van di bruin 
uitverkorcnheid", waarvolgens die Afri- op die blankcdom . , rc ultaut hct dat mens • s volwa rdig burger. epleit. 
kanervolk vroeg reeds as die Israel van al hoc mccr gcpruat word van 'n blanke Mnr. Gcrwel h thorn bepaal by di 

Het dit N 
M 

ON 
GROOT vcrwarring n m ningsvcrskil heers oor die rede vir die af tel 

van 'n to spraak wat dr. Andries Treui iicht, die Nasionale LV vir 
Watcrberg, verlede Wo n: dagaand voor SAAK ou hou. Die b tuur 
van SAAK, die Stcllcnbosse Aktuele Aangele ntheidskring, is ond r 
die indruk dat . ek r praktiesc pr blcm n mi v r tand y ptred 
verhoed het. Daarenteen se rnnr. Hennie Smit, Adjunk-mlnist r van 
Kleurlingsake en di plaaslike LV, in 'n v rklaring aan Die Mali dat 
hy dr. Tr urnicht "gcadvis er" het om w g te bly, aang i II hy 'uie 
sal toelaat dat 'n koll ga van my gebruik word m t di 
tendons ieuse bedoclinge van 'n betrokke organisa ie nie.' 

W·GBLY 

Di probl m 

JOlIN VAN REENEN, die nuwe wereldrekordhouer ill die. sky[werp 
Hommer, am met sy vrou Beverley afgeneem. 'II Nuwe weI' Idr~!ko~d 
pall 001' die 70 meter in die nabye toekoms is nie OllwaarskYllltk me. 
[Sien bl. 12) 

• errc s non 
EEN DRAG ontva~lg vandag die 

aangcwcse presldentspaar, dr. 
en mev. Nic Died ricks, as ga: t 
by middagctc. 

By die cgpaar se nankoms s t d~ 
(,l!l1cral Saluut gcgCl: word ~ ur dl 
orkc van die Kuap e Korp . Hicrna sal 
di crcga t de ur 'n rcwag, g vorm 
d ur Fcndra' . e er tejaurs, na die 
ectsaal bewccg. 

ANDFR GASTE 
Die Rcktor, prof, Jannie de Villicr , 

die Visc·rcktor, prof. WYllan~ Mouton; r---------------- ... 
m die Regi. trat ur (Ak dt rrue ')', nm,f. 
Topper Conradi •. i. o.ok n hierdie In die Aprilvakansie gaan agt Wi! 
g le nthcid g nom. DIe hoogt punt 
van die hcsoek . al gevorm word dcur 
di to kenning van rc-huislidmaut k P 
van f. indrag aan dr. Diedcrick . 
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MuseUlll 
D I :', Univcrsitcit van Stellenbosch stel vir die eerste keer 'n keur van 

'n versameling skilderye en tekeninge deur Maggie Laubscher ten 
toon. 

Hierdi groot kunstenares i. op 17 mnr. H. Wirth, die hoofrestourateur 
Mei 1973 oorlede n het haar hele van die Carncgiebibliotcck op Stollen 
verrnoe, haar kunswei ke, dokumen te bosch. 
en briewe aan hierdie Universiteit b - 
maak. Huar hoeveelheid nagelate werke 
i onverwags verrneerdcr dcur 'n vends 
van am en by die honderd werke in 'n 
gehawcnde toestand in 'n kis in haar 
motorhuis. Hulle is skoongemaak en 
g rc toureer deur mnr. F. Bo: man, die 
hoofrcstourateur van die Suid-Afri- 

, kaanse Nasional Kunsmu um, ell 

VOLLEDIGE KhTALOGUS 

Omdat die meeste v n hierdie skil 
derye en tekeninge ongedateer en ong - 
teken is, en daarbenewcns baie van 
hull gedurendc haar verblyf in 
Europa ontstaan het, word daar tans 
pogings aangewend om deur intent iewe 
navorsingswerk die leemtes aan te vul. 

---------------. Wanneer hierdie werk voltooi is. sal 'n 
volledige katalogus gepubliseer word. 

BOEREMAN 

'n pROGRAM van Bocremusiek is 
onlangs in die Opvocdkunde 

g bou aangebied ter huldiging van die 
bekende Oom Pietie le Roux (92). 
Mnr. 11,' Roux was die destydse leier van 
die. Stellenbosse Boereorkes. 

Prof. H.B. Thorn, vorig rektor van 
die Universiteit van Stell nbo: ch, hct 
by di' g I' ntheid gese dat die Univer- 
iteit naby Oom Pietie en sy orke 
ge taan het, Hy en sy orkes It t onder 
meer bygedra tot die Langcnhoven 
. entrum, musiekbeun e, verskeie Uni 
ver iteit fondse en die stigting van die 
Fakulteit van Geneeskunde. In die g - 
he I het Oorn Pieti se orkes 60000 
rand aan liefdadigheids- en volk ake 
ge kenk. Ond r andere wa: hulle ook 
bctrokke by die stigting van 'ederaic 
Yolk be le gg ing s, w aaivoor hulle 
20 000 rand ingesamcl het. Prof. 
Con de Vll1ier hot Oom Pi tie gehuldig 
vir sy bydrae tot die bevordering van 
Afrik anse mu lek. 

UKORTfEAT ~R" 
Volg n mnr. Johnman, die voor 

itter van die Libertas-toneelgroep, 
al 'n reek "kortteater't-opvoetings 
vanjaar angebi d word. Eer te in die 
reek - op 21 en 22 Ma rt - is Tile 
freedom of the City. Marie van Heer 
den i die r gis. euse, 'n 'I oneel tuk 
sal ong ve r e n k er per maand onder 
haar regie aangcbied word, Die pro 
gram vir die re van die jaar is nag me 
gefinali: eer nie, maar mnr. Stev urti 
van die Dep rternent v n Engels, en y 
vrou sal deel da raan he. John Wright, 
bek nd vir y poppespel in die "little 
Angel't-teater in Louden, al ook 1 ter 
in die J ar optrce - ong lukkig in die 
universiteitsvakansie. Kaartji vir die 
reeks I. by Cabo of by die teater self 
verkrygbr ar. 

ST .LLENBOSSE KUNSW .DSTRYD 

Van 14 April tc t 7 M i vind die 
tiend Stellenbo se Kun wed tryd 
pia . 0 T word inskrywing van 
amateur mgewag vir ond r andere di 
afd ling kluvi T. en mble n ork 
asook blaa in trument en orrel. 'lk~ 
de lnerner word in sy eie ouderdoms 
groep beoorde I - die jongste deel 
n mer i self jonger a agt [aar. 'n 
Fotografie-afd ling, waar swart- n-wit 
foto' en kleur kyfi .s beoordeel word 
i ook g skep. Aile in krywing i~ 
hh;;rdic afdeling sal by Ed,i h uitg stat 
w lCd. Na anoop v n di Kun wed tryd 

I 'n pryswennerskon rt aangebi d 
w rd, wa rvan die datum een later 
aangekondig word. Belang tellend 
led van die publiek word ook toege 
laat tot die beaordeling teen'n kaart 
ji prys van lSc. • 

Kortkuns 

LOUBSER-MUSEUM 
Daar word gchoop dat di katalogus 

voltooi sal wees wannccr die Maggie 
Laubscher-Museum, onderkant die 
kunsgalery in Dorpstraat, in die nabye 
tockoms ingewy word. Die Dcpartc 
rnent van Bceldende Kunste versoek 
bcsoekers om gcduld tc beoefen ten IJIERDIE werk is 'n voorbeeld uit 
opsigte van die .onvolledige ~okumen- die groep nuut-ontdek te skilderye 
taste en voorlopig maar net die skoon- . ., 
heid van baie van hierdie werke te van Maggie Loubser. Die skilderye 
geniet wat nogal 'n insig kan gee in kan gesien word in die Kuns 
die styl van Maggie Laubscher. gallery van die Universiteit van 

Die depart m.en.t bcpla~ om ccrs- Stellenbosch in Dorpstraat. Die 
ill ags ekspresionisticsc grafiese werke , 
van haar tydgcnote in Europa en Suid- Departement Beeldende Kunste 
Afrika te n toon te stel, versoek besoekers om geduld te 

Die uit: tailing duur van die twaalf- beoefcn ten opsigte van die on- 
de Maart tot die dcrtiende April. volledige dokumentasievan hierdie 

COENRAAD VISSER werke. 

TRIO LUI REEKS 
VIR 1975 IN 

'n GROOT gehoor het die eerste musiekkonsert van die reeks vir 
1975 terdee geniet, ondanks die feit dat die oorspronklike 

kunstenaar, die pianis Abbey Simon, weens siekte buite aksie was en 
'n ander program aangebicd moes word. 

Peter John Carter, cnigste Suid 
Afrikaner van die trio, het 'dceglik 
bcwys gelewer van sy virtuositeit as 
violis, Dit was pure genot om sy 
gemaklike manier van speel dop te hou. 
Pianis en violis het Debussy se Son ate 
in G mineur tot sy volle reg laat korn 
deur saam te vocl en saam flo! dink en '11 
vertolking van unieke aard te lewer. 

COMB INK GESELS 
00 "GESINST AAL" 
BY die volgende byeenkoms van die Afrikaanse Studiekring op die 

vyftiende April bied prof. Johan Combrink 'n lesing aan oor 
"Afrikuanse Gesinstaal". 

Elephtherios Papastavro, Griekse 
tjelli., het 'n netjiese vertolking van 
Bach se Suite nr, I in G majeur vir 
solo-tjello gcgee. Thomas Rajna, beken 
de pianis, ook 'n kornponis van orkes-, 
karner- en filmmusiek, het 'n uitstaan 
de vertolking van Schubert se Im 
promptu in B-mol majeur Op, 142 nr. 
3 gegee. Hy het hierdie stuk musiek 

Prof. Combrink, wat in Johannes- Die byeenkoms vind plaas om 7.00 met insiggewende frisheid laat lewe - 
burg gebore en getoe is, net in 1962 die nm. in die Noordsaal van die Wilcocks. mens kon jou verluister aan die helder TRIO 
graad Dr .Litt, (cum laude) in Amster- gebou en aIle belangstellendes is wel- lopies wat selfs in pianissirno-gedeeltes In die laaste nommer op die aand se 
dam behanl en in 1966 D.UU. ~um~k_o_m_.~~~~~~~~~~~~~_~_I~h_cl_d_m_h_e_W~b_cl_10_U~h_e_L~~_~~pro.amhet~driepskun"enaandecl 
laude) aan die Universiteit van Pretoria. gehad in 'n briljante vertolking van die 
By was vroeer senior lektor in Afri- d Trio in A mineur van Ravel. Hierdic 
k ans en Nederlandse Taalweten kap PI za stee s erger ingewikkelde werk is treffend vertolk 
arm die Universiteit van Natal en daar- a - 'n mens het die intensiteit en ver- 
na profe 'or in Algcmene Taalwcten- latenheid daarvan sterk aangevoel, 
skt p aan die Universitcit van Port Dit was 'n bclowende begin van die 
Elizabeth. DIT is nie net die eikebome op Stellenbosch wat begin oud word nie, i97S-reeks programme en 'n mens kall 

G durend die maar oak die Plaza. Omtrent tien dae gclede het die klankapparaat uitsien na die konserte wat vcorle. 
met vcrdere studi ingegee, en die saal was in stilte gehul. Die bcstuur het wel die JANETfE CILLIERS 

teleurgestelde klante se geld tcrugbctaal, maar die feit bly staan datt------------ 
Stellenbosch afhanklik is van die Plaza se verouderde toe rusting vir 
sy fliekvermaak. 

Volgcnde week draai Bridge on the 
River Kwai. Dit is 'n film uit die 
vyftiger jare. Die hoofspelers is Sir Alec 
Cuiness, William Holden en Jack Haw 
kins. Die National Board of Review 
Awards het dit as die beste film van 
1957 aangcwys, Direkteur David Lean Janet Suzman, 'n Suid-Afrikaanse 
het die to kenning vir die bcste direk- aktrise wat haar fortuin oorsee gaan 
teur verwerf en Alec luiner s hct groot sock het, is veral bekend vir haar rol in 
lor verdicn met sy toekenning as beste Nicholas and A lexandra. In Seven Days 
akteur. Die spel wat in hierdic rolprcnt- to a Killing tree sy saam met Michael 
gelewer word, is uitstekend en die Caine op. 
verhaal is ook haie interessant. Die Plaza se program tot die middel 

Richard Harris en Omar Shariff tree van April sien as volg daaruit: 

BEROEMDE 
MADmGALE 

saam in Juggernaut op, Dit is 'n baie 
opwindende verhaal oor 'n skip met 'n 
aantal bomme aan boord wat te enige 
tyd kan ontplof. 

JANET SUZMAN 
EEN van die hoogtepun te vall 

die Conserve se Meester' 
konsert-reeks is die uitvoering van 
die Miinster-Madrigaalkoor op 
Saterdag, 22 Maart, in die Sud 
saal. 

Hierdie beroemde koor van 44 lcdc 
staan onder leiding van Herma Kramn': Die koor, wat dwarsdeur Europa, 
Arnerika, Asie, Nieu-Seeland en Aust• 
ralie opgetree het (ook oor radio eO 
televisie), het reeds aan talle inter 
nasionale musiekfeeste deelgenecm. 

Voordat Henna Kramm die MiiltS• 
ter·Madrigaalkoor na die Tweed~ 
Wereldoorlog gestig het, het sy opge' 
tree as opraansoliste in oratoria eO 
operas, asook kunslieduitvoerings gegce. 
Deur die jare het sy haar toegespits oP 
die organisatoriese en musiekleiditlS 
van die koor. Daarbcnewens lei sy oo~ 
jong vokaliste op om in ensembles te 
sing wat in die koorprogram operll' 
tonele of kamcroperas aanbicd. 

Besprckings kan gedoen word bY 
eaterbespreking (Edrich). 

Oorlogsdrama 
24-2S Maart 

Symphony of Lino Ventura Spanningsdrarna 
Death Suzanne Flon 
Bridge 011 the Alec Guiness 
River Kwai Jack Hawkins 

William Holden 
Chris du Toit 
Annamcy Brink 
Spike Milligan 
Jim Dale 
Richard Harris 
Omar Sharif 

Dr. John Elvis Presley 
Valdez Horses Charles Bronson Western 

Jm Ireland 
7 Days to a Michael Caine 
Killing Janet Suzman 
Le Magnifique lean-Paul Belmondo Geheime Agent 

Jacqueline Bisset Drama 

Boland Melodrama 26·29 Maart 
PRO. OMBRINK 

Univer itcH v n Londen 0971-72) n 
daarn aan di Universitcit van North 
, rolina ( 1972). 

Hy het in 1975 prof. Willem Kempen 
opgevolg a professor in A rikaanse 
Taalwet nskap en is reeds and r die 
studente bekend as 'n lewendige en 
onderhoudende spreker. 

Die lesing handel oor 'n onder 
afdeling van die sosiolinguistiek - die 
lui wat uniek is aan die gesin as 
osial groep - en oor wat die aard i 
van die soort "geh imtaal". IAN SOMMERVILLE 

Digby Komedie 31 Maart - 1 April 

Juggemaut Spanningsdrama 

7·8 April 
9 April 

1 ()'12 April Geheime Agent 

14-15 April 
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Na die vroegaand se vlinder-in-die 
maag-gevoel, is die warm etc hartlik 
verwclkom. Die spy kaart het bestaan 
uit 'n pikante aspersiepasteitjie as voor 
gereg, gcvolg deur 'n hoofgereg van 
gcroosterde lamsboud en 'n versk sidcn 
heid van grocntes. As nagereg is room 
karamel bedien. Die smaaklikc kos en 
flinke bedicning verdien 'n pluimpic. 

Die ander dric debutantes wat Die def'tige atmosfeer van die Heer- 
ook groot bedrae ingesamel he t, engracht het beslis nie die aanwesiges 
is Liz Barrie, Elizabeth Archer en se geesdrif gedernp nie en 'n vrolike en YMnE HEUNIS, 1974 se Debutante van die Jaar ell huidigc organiseerder van die d butant s, 
Rose Stuart. Die Franse Ambassadeur, o~tspa!1ne gees het laataand geheers .. verkeer vrolik saam met mev. de Villicrs, eggenote pall die Rektor, Susan Bcnad ~ ell die Frans 
mnr. Legendre, en mev. de Villiers, Die uitstekende orkes het daartoe . " ". 
cggenote van die Rektor, het die prysc b edra dat die dansbaan altyd vol Ambassadeur. Susan IS aangewys as Debutante vall die Jaar. Die Ambassadeur was die hooferegas bv die 
aan die wenners oorhandig. Mnr. .:a~. Yrnile Heunis en Stefan van Nie- hal en »WI'. de Villiers het die oorhandigillg pan dic pryse waargcneem. 
Legendre was die hooferegas. Onder die kerk, organiseerders van die bal, se 
ander eregaste was dr. Johan Beyers en goeie organisasie het die aand seepglad 
Danie Malan. laat verloop. Klein dingetjies wat veral 

Elke debutante is persoonlik aan die 'n goeie indruk gemaak het, was die 
sjarmante Franse Ambassadeur voorge- geskenkie wat elke debutante gekry het 
stet. Na die voorstelling het die debu- en die handgeskryfde bedankings- en "Schl 
tantes en hulle metgeselle die bal ge- pleknaamkaartjies. 
open op maat van sagte walsmusiek. Die debutantebal was beslis een van 
Die swier van die jong dames se wit die hoogtepunte van Karnaval. 
rokke teen die agtergrond van die here r:~==~~~~;;iii~--;~1 DASUS is '11 fakulteitsvereniging wat direk onder die Depart merit Duits resorteer, Dit ~ r ec VOQr t <) ~O 
se donker pakke het 'n tikkie ouwereld- ge tig en die getalle groei iaarliks aan. VerJed j. ar wa die 1 dotal 140 t noor he 80 I d V'Ul It 
se grasie aan die geleentheid verleen. vorige jaar. Vanjaar hoop hulle om hulle ledetal w cr e n. tc v rhoog. Aan die begin van di juar hot hul 

tydskrif, Omnibus, ook vir die eerste keer vcrskyn. 

~ANS ~OL 
Deur ANSA ERASMUS van die SOSIALE REDAKSIE 

I N die rooi-tapyt-en-glasie-sjerrie-atmosfeer van die Hotel Heeren 
gracht in Kaapstad het die debutantebal op Saterdagaand, 8 

Maart, plaasgevind. Die 46 debutantes. e geldinsarnelingspogings van 
die vakansie het altesaam R 17 300 opgelewer. 

Susan Benade (19), 'n klein donker 
kop rcgsstudent, is as Debutante van 
die Jaar aangcwys. Die R2 100 wat sy 
ingesamel het, hct ham die cerste pick 
bcsorg. Sy wen daarmee 'n oorscse reis 
en 'n skivakansie. Susan kom ~an die 
Paarl. Susan Finlyson (18) van Stel 
lenbosch, 'n B.Sc.-student, was tweede 
met R 1 500. Sy kry 'n vakansie in 
Mauritius as prys. Nicky Kuschke (18) 
van Johannnesburg, 'n B.A.-student, 
het derde gecindig met 'n bed rag van 
R I, 125. Sy palm 'n motorfiets in. 

mige debutantes hom in sy mocdertaal 
kon aansprcek, het hom vcral bein 
druk. Ook die Karnavalvoor itter, Car 
mine Pecoraro, hct 'n kort bedankings 
tocsprakic gelewer. 

SPYSKAART 

FRANSE AMBASSADEUR 

PITTIG 

In 'n pittige toespraak het mnr. 
Legendre die gehoor op spreekwoorde- 
like wyse aan sy voete gehad. Hy het 
veral die sustersbande tussen Kaapstad 
en Nice beklemtoon. Dit fcit dat sorn- 

RE. ... GS: PERSOONLlKE higiene 
word 1100it agterwee gelaat op 
BTK-toere nte en storte word met 
groot gemak opgerig am die BT 
Kaners van stof en sweet te verlos. 
Daar Ie 'n utters bedrywige jaar vir 
hierdie klub voor en almal word 
ultgenooi am aan te sluit. 

Dasus hied filmv rto , 
I chtefe t" en 

t egcpn word. Op 26 Sept .mb r hou 
III lie 'n g mocdelike nand WII'lr Imal 
ges lIig bym ka rkom, kr rtspe I, smg 
en d II .• 

Op die tw diu' April sal 'n kaa '-en 
wynparty tjie g hou won], '11 'IS di 
Suidwesters op 1, 2 en 3 M 'i in 
Windhoo karn val hou, g II op • t I 
len bosch oak kill naval g hou word. Op 

Die doel van di vereniging is om 
anderstali res vertroud te maak III ,t die 
Duitse raul en kultuur, en under yds 
om hul kultuur tc J cr ken en t 
bogryp, Hul umgnandc, besprekings 
aande, uitstuppie: en dies me r hi d 'n 
gocie gel cntheid hiervoor. 

Gedurende die Paasnaweek gaan 
DASlJS in die Sederberge kampeer. Die 
uit. tappie sal onderne m word '3am .....------------ - __ - _ 
met die DSU - die Duin e Studen t - 
hond van di Universireit van Kaap 
st d. 

SCHLA HT '.F S1' 

, 
ti -Motorfi t • 
r. BTK bring besoek aan 

Visrivier en Utakuia 
BENEWENS die gebruiklike dag- en naweekuitstappics ondcrneem 

Stellenbosch se Berg- en Toerklub vanjaar vier toerc, on~er andere 
na die Visrivierkanjon in Suidwes-Afrika en die Otakwa-gebled Noord 
van Oudtshoorn. 

Gedurende die Aprtl-vakansie word Oudtshoom in die vooruit. ig gest I. 
geen gewone toer onderneem nie. Die Die Swart- en die Outenickwaberge sal 

BTK ~o om ~ ~~n met d~ bou~g:e:~=i=m~w-o-~-.----~----~-------~-~~--~ 
va~ 'n berghu t in die ge bied van die 
sktldcragtige Afrikaskop. By voltooiing 
~al die berghut 'n veelvuldige doel dien: 
n bcginpunt vir naweekuitstappics, 'n 
hcenkome vir daguitstappies wat om- 
Vcrgegooi word deur r en, asook 'n 
lokaal vir toerr urues. 

AI-A IS 
. Vanwee die feit dat daar gedurende 

die komende vakansie ni 'n werklike 
toer onderneem word nie, word 'n 
e~stra cen in die vooruitsig gestel vir 
die laaste week van die J ulie-vakam ie, 
~ie asemrowendc Vi rivicrkanjon in 
die Suide van Suidwes-Afrika I b 
SOck word. Die tog sal met groot 
onn ag aangepak word en voornem nde 
toeriste sal aan fiksheid; toet. te onder- 
werp wo d. 

Van elke toeri sal ook 'n III di s 
sertifikaat verlang word. Aangesi n ge- 
talte beperk InO t word, al voorkeur 
Verleen word nan bcrghutbouers- Die 
bu vertrek op Saterdag 5 Julie na di 
warmwaterbron Ai-Ais. Sondag sa) daar 
tot by die uitkykpos gery word en van .') 
daar sal gestap word in die kanjon. windende en interessante taar. Verskele toere .na all uithoeke van 

Vir die Sept mber-vakansi word 'n d! westellke Provinsie word beplan, asook '11 nasionale saamtrek. 
toer na di Otn wa-g hi d Noord van te 

T. 

IK A 
ON 

::.TH 
H ENA 

RD N 
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Daar word in krywings verwag van 
al die manskoshuisc, asook Saldanha. 
Enkele dameskoshuise het in die ver- 
le de at nan die wedron declgencem en 
mag vanjaar Weer so doen, 

Die Vereniging van die Stcllenbosse 
Ing nieurstudonte (VSIS) en Sonop 
kryf hierdic jaar twee hoogs revolusio 
ncr motors in. Die motors sal beman 
word deur die Stellenbosse Fietsryklub 
en daar word glo reeds in die geheim 
geoef n. Die voor: itter van die trapkar 
komitee, Thys Loub er, kon geen be 
sonderhede omtrcnt die motors aan 
Die Marie ver kaf nie. 

Daar i. vanjaar oorweeg om die 
baan vcrder uit tc brei, aangesien die 
baan in die verlede as die "rnakliks te in 
die land" beskryf is. Die bouwerk by 
die Ingenieurs-gcbou het egter die KUlPE DIE Trapkarwedren is nie 'n geisoleerde gebeurtenis nie. Dit word 
planne in die wiele gory. Verder, . e f d dl I' k 
1 hys, het hulle ook die onfikse kos- In die kuipe staan masseurs gereed v~o~a gegaan. eur Ie ngel1JeUrS~ee, georganiseer ~eur die 
huisspanne en di moontllkheid van om die moee trappers te hermobiliseer. Vereniging van die Stellenbosse lngenieurstudente, waartydens ver 
in krywings deur die dames in ag gene m, Elke span het vier werktuigkundiges skeie sosiale gebeurlikhede plaasvind. Dit sluit onder andere in die 

PROGRAM wat net regstaan vir meganiese pro- verkiesing van 'n Mej. Ingenieur, die formele Ingenleursdans en 'n 

blemcee'durende die wedren word ver- informeJe Trapkardans. Die verrigtinge begin Saterdagog- 
gend wanneer die amptelike oefenrond- skeie by-vertonings aangebied. By die Die verkicsing van Mej. Ingenieur 
te om die wegspringpoi isie te b paaJ, tcr perse gaan was die uddisionele neem vanjaar 'n meer profcssionele 
van 9 tot It vm. plaa vind. Voor die program nag nie gefinaliseer nie. vorm aan. (In die verlcde is sy bloot 
groot wedren is daar 'n fietswedren vir 
dame. Anders as met die normale 
wedren, gaan dit hier om die elegansie 
waarmee di flctse hanteer word cn die 
kleurryke vers keidenheid van modes 
wa rin die trappers opgctooi is. Daarna 
volg die swierig drompoppies in die 
vaartbelynd "renmotors" as agt r 
ho de. 

pikkie blommaert 
mansult ruster steltcnbosch 

D ur NlhKIE GRIES .L 

DIE Ingenleursweek, wat saam met die nuwc akademiese kwartaal 'n 
aanvang neem, bereik up Saterdag 12 April 'n hoogtepunt 

wanneer die vyfde jaarlikse Formule P Trapkarwedren beslis word. 
Hierdle Grand Prix het in die verlede al tot 'n karnaval in die kleine 
ontwikkel. Indien die weer saarnspeel, kan die organiseerders verseker 
wees van 'n groot getal belangstellendes. 

In die verlcde was die gocie organi- 
a i van, die wedren "n uit taand 
kenm rk. In 1972 het Die Matie in 'n 
hoofurtikel voorspel diu die trapkar 
wedron V~Hl die Ingenicurs binne enkel 
[are een van die grootste tradi ionele 
funksie op die kampus gaan word. 

weens die petrolkri. is nle deelneem nie, 
Die spanne van die Universiteit van 

Kaapstad, verlede jaar e wenners, n 
die Kaapse Tegniese Kollege het reeds 
ingeskryf vir die wedron. 

DAMES 

ONDHR: CORRIE IJHYh1~S, Mej. 
Ingenieur vall 1974, hang die lou 
rierkrans om die nek van Gerald 
Mould, kaptein van die Ikeys se 
wenspan. Hulle sal vanjaar weer 
hicr wees 

belang telling 
[aurtik: toegcnecm en is b .wy: dat 
hierdie voor piling g eo ins vergesog 
W' nie. 

TUKKJES 
In. krywings vir die wedr n i nog 

ni g hnllli e'r nle, maar daar b taan 
'1\ moontlikheid doli v rskeie van die 
noordelike univer iteite van] ar aJ 
d -elneem. Vedede jaar kon Span Teg 
ni s van di Univer iteit van Pr toria 

Kom en leer die taa/ van die Liefde, Kultuar en Detente 
by die 

ALLIANCE FRANCAISE 
STELLENBOSCH 

Die Tuiste van Frans - Tel. 6238 

MA INE 
V n Ryn tr t17 

on: 

7 , of 1 9 
Tot di n vir I u in 

di EIKE TAD. 
u II n n on bring u 

u 

Ou No.1 

SPAN 11~' INfES vall die Universiteit van Pretoria was die wenners in 1973. Hopelik sal hulle vanjaar nie 
die vervoerprobleme ondervind wat verlede jaar hul deelname verhoed het nie. Hierdie span spog mel 'n 
indrukwekkende reeks oorwinnings op verskeie kampusse. Indien hulle kan deelneem, behoort 'n taai 
stryd te ontwikkel tussen hulle, UK, die wenners van verlede jaar se resies, en die nuwe skimspan van 
Stellenbosch. Ook die dameskoshuis Sonop loods 'n poging. 
pers af it. Veral aan die begin word 

gro~t behen~ighedi.d vant diedtra~p~rs V4 klikhe id vereis, aangesien re n10 ors an 10 n 
gr?ot groep op die skerp draaie afpyl. e rman I I 
Ole . tryd duur scs lange ure, waarty- 
dens die motors feitlik onverpoos om 
die baan jaag. Sleg In breukdecl van 'n 
sekonde word afgestaan wanneer van 
trapper. verwissel word. 

by 
Ingenieursweek 

Woensdagaand hou die Correlklub, 
wat verlede jaar in die lewe geroep is, . 
'n vcrgadering. Die dod van hierdie 
klub i om aan lede die gclecntheid tc 
bied om tocsprake uit die vui. tc lewer 
en so hul retoriese verrnoens tc verbe 
ter. Die klub is uitcrs eksklusief - die 
Iedctal word tot dcrtig bcpcrk, Voor 
nemendo I de sal voortaan deu huidige 
lede voorgcstel en gocdge ur moet 
word. 

rydagoggend word die trapkarre 
voor die Ou Ingcnieursgebou uitgestal. 
Mej. Ingenieur sal teenwoordig wees 
om di manne wat nie net in trapkarre 
belangstel nie, gelukkig te hou. 'n 
Coke-snelsuip sal ook onder die Inge 
nieurstudente beslis word (daar word 
skynbaar 'n tekort aan bier vcrwag). 

EIERS 

Vcrlcde jaar het die lngenieurstu 
dcnte verwarring veroorsaak toe bulle 
die Huishoudkundcgebou "oorge 
nccm" eo rou eiers beign rondgooi het. 
Vanjaar sal daar voorsorg getref word 
teen '0 soortgelyke voorval. Gedurende 
die sesdc periode sa) die Ingenieurs glo 
"mel lcs kyk" soos in die gocie ou dae 
to hulle nog 'n deel van die kampus 
was. 

Die kroning van Mej. Ingenieur vind 
Vrydagaand tydens die Ingenieursdans 
in die Stad aal plaa . 

DfT is wat gebeur as iemand te vinnig om 'n draat wil gaan. Die 
jongste modelle se padhouvermoe is egter so goed dat hierdie tipe 
opwinding skaars geword het. Heelwat van die kunsies van balans en 
ballet moet noodwendig verlore gaan. 1';;:===:;;;:=========., aangewys deur die voor itter van die 

trapkarkomitec.) Daar word onderhou 
de gevoer m t vcr. keie uitgesoekte 
koonhede voor scs finaliste aangewys Om die week se verrigtinge af te 
word. Hierdie flnaliste word dan vir sluit, bied Sonop Saterdagaand na af 
oulaas deur '0 paneel kenners oor 'n loop van die wedren '0 trapkardans 
skemerkelkie deurgekyk. Op Maandag aan. Tydens hierdie gel entheid sal die 
7 April word Mej. Ingenicur voorgestel nuwe beker aan die wenn rs oorhandig 
ann die pu bliek en die pers op 'n word. Die lokaal vir die dans is nog nie 
kaas-en-wyn-onthaal in die banketsaal bekend nie. Musick sal verskaf word 
van die S iadsaal. Dit sal glo 'n baie deur 'n orkes of 'n diskoteek en etes sal 
deftige geleentheid wees. beskikbaar wees, 

HNP DANS 

Aile betangstetlendes 
kontak 

Johan van der Merwe 
in Dagbreek 

of, kakel 
of 

4754 
71884 

'n Slim Jim is iemand wat by 
BOLAND BANK spaarl 

5% Rente op Gewone Speer 
rekening 

Elfin Rente op Spesiale Speer 
rekening 

Blh% Rente op Doe/wit Speer 
plan 
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egsoIDkeer by 
Intervarsity 
met W Itsies 

...-------...IPR 0 T ES I 
PINnA LL WIZARD 

SR SPRING ROND 
DIE twis by die Universiteit van Pretoria oor die voorwaardes vir 

Intervarsity het 'n klimaks bereik toe die Tuks se Spesiale 
Studenteraad (SSR) beslnit dat Intervarsity met Wits slcgs mag 
plaasvind indicn daar hoegenaamd geen mengcry tussen rasse geskied 
nie. Hierdie besluit is die volgende dag op 'n massavergadering met 
160 teen 94 stemme aanvaar. 

EIERDANS 

Nadat die VSR met Wits en verskeie 
staatsdepartemente geskakel het, het 
hierdie Iiggaam op 20 November 1974 
bepaal dat hulle in beginsel geen be 
swaar het teen 'n Intervarsity met Wits 
waarby aile ingeskrewe studente be 
trokke is nie. Op 1 Maart vanjaar 
verkJaar die.elfde raad dat die "geleent 
heid van Intervarsity tussen UP en Wits 
SOwel op die kampus as daarbuite teen 
ons bedoeling misbruik is" en dat die 
VSR nie rneer bereid is om voort te 
gaan "met die implimentering van sy _------- ----1 

Vroeer genome standpunt nie", Verder 
het die VSR die saak verwys na die 
SSR en het gevra dat die SSR 'n 
Verkose komitee moet aanstel om die 
Intervarsityvraagstuk weer te onder 
soek, 

Die Intervarsityvraagstuk het op 12 
September verlcde jaar weer onder 
b preking gekorn toe die binnemuurse 
Vcrteenwoordigende Studcnteraad 
(VSR) 'n mosic aanvaar het wat daarop 
neerkom dat Intervarsity met Wit slegs 
hervat mag word indicn daar af onder 
like geriewe vir blank en nie-blankc 
studente aangebied word. 

PROBLEME 
Volgens die Perdeby, amptelike 

publikasie van UP, is hierdie besluit 
gcneem weens die praktiesc probleme 
~at sou ontstaan het met die uitvoe 
nng van hul standpunt en die geweldige 
druk wat op die VSR uitgcocfen is. 

Verder se die Perdeby dat "die 
motivering vir hierdie besluit is dat 
k?erante en politici die standpunt van 
die VSR vir eie gewin gebruik en dus 
aant iding begin gee het tot die afkraak 
Van goeie volkereverhoudings en dat dit 
kan lei tot die afbreck van gocie 
belrekkinge. 

NP 
In die Sunday Times van 2 Maart is 

bcweer dat dertien studentctakke van 
die NasionaJe Party die VSR gevra het 
om hut besluite ten gunste van 'n 
gemengd lntervarsity tc heroorweeg. 
Mor. Johan Weiman, NP-kampusorgani 
. cerder, het volgens die berig blykbaar 
gcwaatsku <tat die kabinet gevra mag 
Word om in to gryp, 

Intu S an het die buitemuursc Ver 
tccnwoo gde Studente in 'n rnosie 
hom elf gcdistan'ieer van die 20 No 
vembcr-besJuit van die binn muurse 
studenteraad, c'n 'n bero p op di SSR 
gcdocn om die aangeleenth id bctref .. 
fend Intcrvarsity wecrcens op tc 
n. em. Ilullc hct ook aanbeveel qat 
dIe, elfde voorwaardes wat in die vcr .. 
ICde gcgcld het, b hou mo't word. Op 

Netwer 
RlTSE univer. ireit en otl 8es 

n moct op die uitkyk wees vir vo r- 
mende tud Ole wat verval. te eksa 

~ n ertifi 'ate in hulle be, it het met 
bee doel a!'! pi k aan 'n univ T. ~t it te 
14 ~~m, lUI n berig in To the Point van 

!naart. 

HAMBURG 
I .Hicrdi wa n kuwing is volg n: die 
.~rt~ uitgereik d ur die London 
UnlVcr:ity I, xt m inat ions Depar tmen t" 

nadat daar tocgeslaan is op 'n netw r 
1fset~1 in Hamburg. Wes-Duit:Iand. 
B 1. r~l nctwcrk h t voJg n di bcrig 
TIts taaleks men, ertifikat Y rval . 

eli- 
3 Maart het die SSR 'n mosie .aanvaar, 
waardeur Intervarsity slegs mag plans 
vind indien daar geen gemcngde sport 
spanne deelnccm , gcmengdc nthalc 
plaasvind of gemcngdc "vcrtccnwoordi 
gcnde toe, kouergroepc" op die pawil 
jocn sit nie. 

Ll8ERALlSTE 
Volgens Die A frikaner van 14 Maart 

] 974 het die "liberaliste" van die 
Universiteit van Pretoria 'n gevoeligc 
nederlaag gely oor die : "bont inter 
varsity". Die Afrikaner beweer verder 
dat OOt lyk asof die Studenteraad van 
die universiteit "heelternal" uit voeling 
is met die studente op die karnpus, vera! 
gesien te n die lig van 'n ontangse 
massavergadering bestaande uit 300 
studente, toe die "bont intervarsity 
uitgestern is deur die studente daar 
teenwoordig. " 

'n Spesiale komi tee is ook aangestel 
om met Wits te onderhandel. 

VANW EV I 
DIE bevindings van die Van Wyk-de Vries .. kommis ie, opgestel om die omvang van stud n politi k c 

ondersoek, soos blyk uit die tweede tus entydse verslag, het teenoorge teld r aksi s uitgel ik by die 
ASB"geaffilieerde univcrsiteite en N USAS-geiiffilieenl univer it He. 

v 
oil 

by h if 

MNR PI ET STRA USS, President 
vall die ASH, Sf dat aktiewe p Ii 
tiek vreenul is aan die student. 

bloot " ee 
Mnr. William Dey.: kretaris van die 

Universitcit van London . c ~tudcnt~ 
toclatingsd .partcment, het luidens the 
berig te kenne gegce ?·tt d:tar ~a~s 
h elwat student 'Ian n ~l)Iv~rsttett 
stud er d ur middel van hierdie ver .. 
valstc ertiflkatc. 

Volgen. die berig het m rr. Dey van 
hierdie b drog te here gekom deu 
mid del van 'n student wat vertel het 
van die sertifik te wat verk. JOp ¥~)(d 
vir v ertig Rand tuk. D. DUI' 
polisie het 'n drukker ond rvr~ W:lt 
erken het dat sowat 780 van '!Icrdl 
.ertifikate edruk is, lui di berig v ~ 
de. Vol en di berig is legs : h 
. "Hi te reed opgespoor. 
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I:!. oudcronsie tussen SAAK en mnr. Bennie SmH, die 
Adjunk-ministcr van Kleurlingsakc en die plaaslike LV, is 

uiters ongelukkig. (Sien bI. ).) Vir saver as wat mens mnr. SmH 
standpunt kan uitmaak, Iyk dit of hy van mening is dat 

SAAK, die Stellenbo c Aktuele Aangclecnthcidskring, 'n front 
organi asic van die Progressiewe Party is of ten minste sterk 
link c en vir hom ongcwcnstc verbintenisse het. lndien hierdie 
'I ntygings waar is, vcrvul SAAK ni sy funksie soo dit in die 
grondw t van die vereniging omskryf is nie, naamlik "om 
tudentc aan tc mocdig tot groter bclangstelling in en mecr 
feitelike kennis oor bclangrike eictydse vraagstukke en verskyn 
sels en hullc aan te spoo tot omvattende kritiese denke". 

lliervolgens is SAAK se rol nie om mens t6t'n bepaalde 
(politieke) standpunt tc bck er nie, maar om 'n platform te hied 
vanwaar Stcllenbo e studcnte die grootste vcr keidcnheid me 
niug kan hoor. Die vereniging bchoort dus vir nag dle PP, nog 
nig ander party of grocp oor uigingswerk of werwingswerk te 

doeu, 

As SAAK dan moet poog om sprekers met wyduitcenlopende 
standpunte na StellcnboscI tc bring, moet hy die samewerking 
van die ek ponente van daardie standpunte verkry en behou, 
lndien I11nr. Smit of enige ander pcrsoon of liggaam egter 
voortgaan om die Nasionalc Volksraadslede te verbicd of te 
advi eer om nie op vergaderings van SAAK op te tree nie, sal dit 
vir die vercniging onmoontlik wees om sy funksie behoorlik te 
vervu1; ten minste op politieke gebied, 

Wat die mericte van die PP-aanklag betref, sal mens seker 
meet kyk na die sprekers wat SAAK vanjanr gaan nooi en die se 
poJitieke verbintenisse. Die sprekerslys wat SAAK aan ons 
bcskikbaar gestel h t (DM 21/3/75, b1. 11) toon gecnsins 'n 
voorkeur vir Progres iewe "groot kanonne" nie - inteendecl. 

Miskicu kan die oorsaak van die )P-aanklag teruggevocr word 
nil ] 972. In daardie jaar het SAAK 'n reeks spreker~ 111:t 
Progressicwe Party-verbintcnisse na Stellenbosch genoo~. Die 
Kraak-in-Saak-oesi i het gevolg, en die SR het be lult dat 
SAAK "aangeraai" moet word om 'n gebalanse rde prog~am a,~n 
te bied. Nadat die SI die mcning van die Studentehof mgewm 
het, is egtcr to gegee dat daar nic voo gcskryf kan word wie 
SAAK moet nooi en wie nie. 

Ong lukkig het d ardie in ident SAAK baic nou aan die IlP 
ge coppel. Die gevolg hiervan is dat die vereniging in sekere 
kringe b 'gin sien is as 'n "1rontorganisa ie" van daardie party, in 
plaa van 'n bemiddelaar wat moet sorg dat die studente van 
Stellenbosch die geleentheid kry om met 'n groot verskeiden 
h id st ndpunte gckonfronteer t word. 

Wie se kuld alIcs is, maak eker uiteindelik nie soveel saak as 
dat die ding reggesteI word nic. In hierdie tyd van detente en 
arne prckings tot in Monrovie sal dit bitter jammer wees as on 
hier tuis nie met mekaar kan praat en n: mckaar kan luistcr nie. 

I 1 75 AK 

R: LEON BLiGNAUT. 

-----... __ een moet Ineer tot 
aval hydra" 

CARMINE PECORARO, Voorsitter Karnavalkomitee, Dagbreek, skryf: 
N AMENS die Karnavalk mitee van 1975 'n woord van dank aan u en u redaksie vir die puik hantering en 

plasing van stof aangaande Karnaval 75 in Die Matie van 7 Maart 1975. Ook wil ek my dank uit preek 
vir die "eerstejaars Matie" wat 'n goeie inligtingsgids was. Graag sou ek wou antwoord op u redaksionele 
kommentaar in die vorige uitgawe. 

MEERDANSE 

Om te bespiegel oor die Forrnele 
en Semi-forrnele danse is eintlik 
tydmors, Daar i net "n sekere hoeveel 
heid kaartjies be kikbaar en niks kan 
daaromtrent gcdoen word nie. Met die 
voltooiing van die Langenhoven-scn 
trum behoort daar i twat meer kaar 
tjies tc wces - daar kan dan twee 
formele dan. c gchou word. 

Vergcnoeg bly nog steeds die turks 
vy. Elke jaar is daar klagtes, tog woon 
die men. e die dans baie goed by. Daar 
is alewig die klagtes oor musiek wat te 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~hud ~ - mau d~ ~ep een aandpu 
jaar en die rnusiek staak voor 12 nrn, 

So kan 'n men. voortgaan en selfs 
Die Burger bysleep - oor Andre Ros 
souw wat elke jaar iets negatiefs aan 
gaande Kamaval opdis; skole in Stellen 
bosch wat geweier het om pawiljoene 
aan die komitee te leen vir die Sater 
dagrniddagprogram omdat hulle bang 
was dat dit b skadig kon word, ens. 

NEGERS V AN VSA 
HET GELEENTHEID 
L.P. LE GRANGE en R.M. SCHOLTZ, Dagbreek, skryf: 
DIl was met verba ing dat ons Pieter Hurter se verslag van sy 

onlangse besoek aan die VSA in Die Matie van 7 Maart gelees het. 
Wat bedoel mnr. Hurter as hy Sf dat die Neger in die VSA geweldig 
ontwikkeld is, maar dat hy op grond van die mense wat hy daar 
ontmoet het tot die gevolgtrekking kom dat hulle verder ontwikkel is 
as die swart volke van Suid-Afrika? Probeer mnr. Hurter dalk voorgee 
dat dit 'n verbasende ontdekking vir hom is en da1 hy nie voorheen 
van hierdie feit hewus was nie? 

Ecn van die groot. te probleme 
waanne enig Karnavalkornit e te 
doene het, i. die feit dat on as 
Kornitec altyd gcplaas word tu sen die 
tudcntc-unie aan die een kant en die 
Admini. trasic aun die ander kant. Dus 
in begin el sit men met 'n vcrdcelde 
lojaliteit, Ge ne n van bogenoernde in 
stansics kan gcignoreer of ab soluut 
gcvolg word nie, Aan die studente is jy 
die pr t, plesicr en vermaak vcrskuldig 
wat by Karnaval pa . Aan die Universi 
tcit is jy die v ran twoordclikhcid ver 
. kuldig dat ding nie hand-uit sal ruk 
nic en veral dat Karnaval nie . al indruis 
teen die akadcmiese verpligtinge nie - 
hoe min dit ook [11 in werklikhcid mag 
wee! Di daarom dat die Administra 
ie verei dat Karnaval binne die eerste 
twee akadcmiese weke moet plaa vind. 
I' n laast , maar beslis nic die minste 
nie, h t die Karnavalkomite 'n be son 
d re plig om fond e aan USKOR tc 
voorsi n. 

Daar i. vir ons geen vergelyking te 
tref tussen di ontwikkelingspeil van 
die Amerikaanse Neger en die swart 
volke van Suid-Afrika nie. Dit i di 
geval bloot omdat laa geno mde groep 
nie die geleentheid daartoe gegun word 
nie. 

NIE OPTIMISTIES 

MIN KANS 

Mnr. Hurter kom tot die gevolgtrek 
'ing <lat die Amerik ners so haie pro' 
hi m het tlat hulle huJ griewe na on. 
projekteer in plaas van i ts doen aan 
hulle cie situa.'i • Dat hierdie groot 
We r rsc moondhcid nOli jui. Suid· 
Afrika . al uitsock om sy prohleme nn 
t proj kte r Iyk vir on. baie onwaar· 
·kynlik. A mnr. Hurter sond r die 
nodlgc stawing bogcnocmde argument 
k, n :1. nvoer, kan ons op dicselfde 
fOnd aanvaar dat hy Suid·At'rika s 
sri we na die VSA projektccr in pia as 

i ts te do nan ons eic 

NET J AARLIKS 

Ons het redelike sarnewerking ont 
vang van die plaaslike instansies. Tog 
voel ek dat diegene wat genader is, nie 
altyd besef dat Kamaval net iaarliks 
plaasvind nie, So kan ek noem dat 
Kampusbeheer nie voorsiening kon 
maak vir parkering naby die Karnaval 
kantoor nie, So kon die Munisipallteit 
nie vir ons oorkant die kantoor 'n 
tydelike "geen stilhou"-teken oprig 
nie, Dis alles klein probleernpies, maar 
die dag wanneer jy 10 000 Akkerjolle 
twee strate ver mo t dra om hulle in 
die kantoor te stoor, dan bcsef jy hoc 
dit waardeer sou word indien parke ring 
beskikbaar sou wees! Ons uitsaaitye 
tussen klasse is beperk deur die Muni. i 
paliteit - ek kan regtig nie insien hoc 
vyf uit .endings van 10 minute elk veel 
meer "skade" kan veroorsaak as drie 
uitsendings nie. 

Ek wou die Woensdagaand voor 

Karnaval, dus op 19 Februarie, 'n 
informcle dan in die Stadsaal hou. Die 
Administrasie wou dit nie toe taan nie, 
< angesi n hulle gcvoel hot dat Karnaval 
amptelik eers die Dondcrdagaand met 
die kon rt begin. 'n Gesamcntlike 
dans in die Stadsaal sou net uitgaan 
verlof vir die dames vcrcis die mans 
glo ck, het beslis nie veel "geswot" nie. 

KLEIN DINGE 

In die gchcel gesien, cgter, het die 
Administrasic, Munisipaliteit n ander 
instansies baie goed saamgewerk - 
daarvoor is ons hulle baie waardering 
skuldig. Dis net klein dingetjies wat 
hinder en die hele poging demp en 
steur. Myns insiens is baie hiervan 

(Vervolg op hi. 9) 

SAAK nie onbeskof 
Of Progessief 

MERWE seHOL TZ, Voorsitter SAAK, . kryf: 

FtKSIE 
Dat SAAK met bv. die Progreso iewe 

Party gemen saak wou en moet maak, 
is 'n fiksie. Gedurende die afgeJopc 
ma nd of drie is daar reeds agt Nasia 
nale poJitici genadcr om voor SAAK op 
tc tree; die voorsitter en onder-voor- 
itt V'm SAAR het met adjunk-minis 
teT Hcnni Smit (Volk. raad 'lid vir St ,. 

MATIE·REDAKTEUR 
Aan ockc vord tot 7 April ingcwag 

vir die pos van Nuusredaktcur op di 
redaksi' van Die Marie. Aansoekl;, met 
vcnnelding van rclevante ondcrvinding, 
moet gerig word an Die VoorsiUcr, 
Publikasickomilce, Sanlam' hou 205, 
SteIlcn bosch. 

BLOKKIFSRAAISI' L 

MNR. E. KRUGER neem in Die Matie van 7 Maart aanstoot aan 
ongev er alles wat verband gehou het met SAAK s amespreking 

Ons wit ons by Pieter skaar in sy oor di kriminasie. 
iening dat Suid-Afrika se posisie inder- Volgens hom was dit rede tot verba- lenbosch) 'n persoonlike onderhoud 
daad uniek is met betrekking tot sy sing om te sien "hoe onbeskof en g voer om SAAK se standpunt in 
"kleurryke" toekorns, Ons kan egtcr onopgcvocd party studente op Stollen- hierdie verband te stel. En dan i. daar 
nie die SR-Voorsitter se optimisme bosch kan wees" (elders _gedra hulle. natuurlik ook 'n paar opposisie-spre- 

- onder di huidigc bedcling deel nie. Dit hulle seker and rs! ), terwyl mnr. Ca kers genader ..• 
• a~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ i g~a~lik a" ~ politie~ Woo~g~ Greyliq wn d~ Na.~n~e Party b~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~§fi;tt:;;fJ;:~~~~g E:~~:~:~~~~:d~;::~~:~:~~ 11111111 
ring as te politics ingc tel b'skou. politiek, en die kombina. i' . tudent-po 

Uti k maar slcg.'n fvare politikus 
'oos mnr. Greyling ko 51 nie vir papier- 

Daar word gese dat die nie·blanke. vliegtuigies of vir die reaksie van "par 
in die toergrocp telkens die b eld van ty" lede van sy gehoor nie. Om SAAK 
Suid-Afrika v rswak hct deur tc reageer verd r aanspreeklik te holt vir '~ lu.i 
op die 've ke rde beeld wat hoe polio drugtige g dceHe van sy gehoor tS !lie 
tieke leiers in Amerika van uid·Afrika gcregverdig ni : aan di 'indt van 1972 
sc binn land • b Icid h t". In die Jig hct die ASVS 'n vergadrring gcrcel 
van Suid·Afrika hinnelands be) id is wllar dr. Andries Treurnicht bai' slcg 
dit h cit mal verstaanbaar dat hicrdie deur die gehoor hchandel is. Mnr. Leon 
nic·hlank s van die g Ie 'nthcid gcbruik Wessels (destyds voorsitter van die 
sal m ak om hul . iening van die saak te ASB) was nie vc I beter daaraan toe by Vcrledc week c hlokkiesraaisel is 
stet - vera) aangesien hul so min die 'n vcrgadering gcreel deur die. clfde gewen dcur ehri ta Botes, Majuba 
gcJeenthcid kry om so te doen. vereniging in di loop van die volgcnde (R20); Andre Hull, Dagbrcck (R51; en 

GEEN STAWING jaar n.ie. "Onbeskof en onopgevoed" l. Marais, Oagbreck (5). 
was dte studente se optrede dan eer- 
sekerlik ook teenoor gent. Van den 
Bergh, op daardie stadium hoof van die 
Veiligheidspolisie, by 'n simpo ium gc· 
rC';1 deur die Juridi se Vcrcniging in 
1972. 

INTFRV AR ITYKOMITH 
Aansockc word ingewag vir die pos 

te van Voorsitter, Sekrctarcssc, Tcsou 
ricr, en drie addisionele lcdc op die 
Intervarsitykomitce. Aansockc moet 
your of op 26 Maart Di Saamroepcr, 
Intervarsitykomit ,SR-kantoor, San 
Jamgebou 205, Stell 'nbosch bcrcik. 

VERLORI~ GOEDERE 
'n Groot aantal v rlore go der mOt:t 
by 11IflI. Thy van tingen in die SR-kan· 
toor fg ha:J1 word. 



OP HEIRDIE kaart word die ligging vall die nuwe bruin stad by Mitchell se Vlakte aangedui. Die 
organlseerders vall die Sente-vir-die-Sending-veldtog hoop om R3J) 000 tot die oprigting van 'n k rk aldaar 
by te dra. 

CLAREMONT 

WILLIE DUMINY RAPPORTEER: 
DIl::. hoofvorm vall kontak tu: en die Stell nbosse Stud III rand u 

and r studcnterade, di jaarlikse 51 -tocr, loop die g vaal' om 
vanjaar op niks uit t loop nie, CIS g vole van die feit dat sleg vyf 
SI -I de bereid i. om die tocr mec t maak. eene n van die I de van 
die Uitvo ronde Komltc f. 1 onder hierdi vyfnie. 

was 0111 die 

INTER VARSITY 
sou gaan ni . 

DRUK 

Pi t Hurt r het saam met Blikki s P LANNE vir 'n nuwe stad vir bruinmense in die Kaapse Sklcreiland is reeds in 'n gevorderde stadium. n awic gcstcm, II~ hct nang 'v~)er dat 
Geld word dringend benodig vir die oprigting van kerke om in die tockomstigc inwoners van die stad hy we.en. uk~dcml sc druk n« kan 

se b If' O' d ksi Sente-vir-di S di 1 d t ' . k bi fsi b gaan OJl:. Hy mccn dat '11 toergcs lskap e 10e tes te voorsien. re stu ente-a SIC ente-vir- le- ell tng 00 sans n proje om mne a sicn are waaronder 'n lid van die Uitvocrcnde 
tyd R30 000 in te samel vir die bou van so 'n kerk in 'n bepaaldc gebied van .,die stad, Komit ni tel nie onvertec nwoordi- 

Die stad, wat vir mcer as 250000 "Scnte-vir-dio-sending'vvcldtog ingcsa- inligting verlang of donasies wil maak, gend sou we 'so Moc.i1ikhcid .ou VOlgCI~ 
inwoners beoog word, word In die mel word, voortaan aangcwend sal kan met Nico Louhser in Dagbreek h im vcral ondcrvind word met die 
nabye toekorns by Mitchell se Vlakte word vir die bou van 'n kcrk in di skakel. maak van per v'rklarings. 
aan die Valsbaaisc kus gebou. Die twcc gcbied wat hierbo dcur "A" op die 
grootste ontwikkelingsowerhede, 111. kaart van die Mitchell c Vlakte aange 
die Kaupstadse Stad. raad en die Afdc- dui word. Die koste verbonde aan die 
Iingsraad van Kaapstad, pak hierdie bou van die kcrk sal ongcvcer R30 000 
projek gesamentlik aan, en drie reuse beloop A d 
bchuisingskemas word gelyktydig be- Tcs~me met. finansicle hull', word . ntwoor e 
plan. In die bcplanning van die stad ook andcr prakticse hulp deur studen te 
Word vir al die uitcenlopendc muat- a.m die lcdc van die gcmecnte b oog, . " . 
skaplike en ckonomicse bello ftcs van soos scnsusopnames en cvangclisasie- "ONDER lelding en h skermlng van .y Dagbe ruur, h t die 
sy bcoogdc kwartmiljocn inwoners be- work in die g hied, Dit sal gcskicd ill Nl'-Studcruetak '11 uni k pro] k van tap I g tuur w t tudenr 
groot en dit sal per spoor aan die res sam werking met die gernccnte wut in deelname aan die politi k betrcf', deur die gani: ling van studi • 
van die Skierciland met sy nywerhcdc gebied "A" sal ontstaan. groepc," het J.P. Landman, voor itter v: n Ii rak, nan Di Mall' J •• 

vcrbind word. Die bou van oplciding- 
inrigtings soo: 'n oplcidingskollcge vir 
onderwysers en 'n tegnicse opleidings 
kollege, word beoog. Selfs die moont 
likheld van 'n twecde univcrsitcit vir 
die bruinbcvolking word genocm, 

Studiegroepe Soek 
nfl) AN 

MAANDELIKS 

R30000 
In oorleg met die Scndingskakcl 

kommissic en die Nederduits Gerefor 
meerde Gerneent Stellenbosch-Sen 
traal is bcsluit dnt die geld wat deur die 

"S nte-vir-die-sending" staan onder 
beskerming van die plaaslike tak van 
die Afrikaansc Christen-Studente Ver 
eniging. Die insameling word soos in 
die verlede maand liks in die koshuis 
gedoen en daar word beoog om privaat 
studente ook te betrek, 'n Inligtings 
parnflet waarin meet bcsonderhede oor 
die projek ven kaf word, sal eer: d ags 
versprei word. Diegene war verdere 

TIERKLOOF KR 
NUWE JEUGI{AMP 
G l:DURJ~NDE die April-vakansie sal 
d ~ groep stud ntc restourasiewerk 
l~)cn In die sendingdorpie Ticrkloof in 
oie Noord-Kuap. Hicrdic projek staan 
onder die skerming van die Dcparte 
tnent van Maatskuplikc Werk. 

Die dorpic bestaande uit cnkcle 
gcbouc waaron'dcr 'n kerk, . tadsual en NIE MANS GENOhG 
COSkuntoor, Ie ongevcer 10 my I von Bclangstcllcndcs k a n 1'101 is 
rYhurg. Die geboue dutcer uit die Knouwds (Seksi 14, Kum r 1_, Dug 

Twccde Boerc-oorlog en is me-c. tal van hrcck) 11 Suzann de Kock (Kamel 51, 
gu\·ka1lt klip g bou, I·erw. M()t'f.'l van ' I) t t rd f 'I) nog " Irene) kontak. n JUS )CS uu c t: 
d~e Londonse Scndinggcnootskap was mans word ook bcnodig. 
retoc~~louertydensd~houwcrk. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Sedert 1963 is die dorpic erg vcr 

~Iaarloos, omdat konstitusionclc pro 
k ell)e verhinder het dat 'n kerk of 
,erklike vereniging dit in die hande 

J
kry. Uiteindelik he t die Vryburg c 
eUgver .. D' emglng (VIV) beheer vcrkry. 
re gebouc is aan huilc geskenk op 

voorwaardc dat <lit gcrcstoureer word 
'r~~ dan vir jeugkampe gebru ik vord. 
:Ins kan SO mense al duar kamp, rna r 

',1<1 voJtooiing van die rcstourasi vcrk 
kal mcer as 200 mense gcakkommodcer 
an Word. 
. Die einddoel van die pro] k 1. om 'n 
Jeugoord daar tc hou en di t sal waur 
skYnlik binne 10 jam verwesenlik word 
as gCllOcgsaam hulp verkry word van 
g~ocpe personc W:Jt bereid is III met 
die Wcrk tc help. 

Daar word bcoog om dcrtig mans 
en tWintig dames van die Univcr itcH 
gl!durend die Aprit-v kunsie na 1 icr- 

kloof te stuur, Die V JV verskaf kos, 
slaapplek en rcstourasicmatcriaal. Stu 
dcnte hoof dus net hul v rvo rkoste tc 
dra en verder kan 'n vrywillige bydr: e 
tot die ander onkostcs g maak 
word. 

Vasvra lok ehore 
D IF jaarliksc vasvrako~pctiSl , ,wal 

gereel word deur die Debatsver 
eniging, het reeds gevorder tot by die 
cindrondte. Op Dinsdagaand I H Maart 
het Heldcrb 'rg Simonsberg geklop. 

EfoR'lE 
In die cci stc rond her lid. hoogtc, 

Huis Marais, Wilgcnhof, Simonsb rg en 
II Ide I berg onderskeid .lik gewcn Ic n 
Ecndrag, Dagbrcek, Hombre, Huis BYWONING 
Vis. r en PSO. Met 'n uitstck nde 
oorwinning van 77 tc n 44 hot Wilgcn 
hof outomatics dcnrgcdring na die di' komp·tisll Of'[lIlIS r, \ a 
mi- maal. Die under slxllln' wai III t god hywoningsy l;T Vllil ond r:;hmner. 

kleincr puntctotal gew n ht:t, lllO s ill di tl1l' t o:lllIi. V,lllj, r VI: r- 
sake teen mckaa~ uitspook in dil blyd~ nd. 

nner, I II • 
r In $!it 



• 

• 

"KFI LIK twee van die mee oorwerktc begrippe in die sp ktrum van Afrikaans en be lis ook twec van 
d ardie groepie woorde wa t aanhoudend in die verkeerde kon teks gebruik word, is di woord: k?ntak 

en dialoog. Dit is veral in die tud n repolitiek waar hierdie begrippe blo~ts gery word, soos deur die jare ~~ 
ond ind is; dit 11 t al byna 'n "in-ding" geword om as voorstander hiervan bekend tc vee. Hoewel die 

gnppe gewoonlik op so 'n kwa i-ve hewe vlak gebesig word, wil ek graag op 'n meer huishoudelike vlak 
inh ud gee aan die konseptc van "kontt k" en "dialoog", 

it JS 1l0U ong lukkig 0 dat die 
k k lin J wat tusscn die studentc-unic 
en il tad vad r b staan, cmg ins 
minimaal i en dat dit dan ook n og 'n 
red lik troebel skakeling is. 

"OORNAME" 

w er anderdag te korn." 
Allerhande boo suspisie word 

blykbaar ook gekocster, wan ten 
van die. tandnardvr: i so 'n slink- 
e vraag na waarorn daar nou eintlik 
n 'n woon tel g ock word. J. n 
g 'en motiv ring, soos d It die kos 
huisl we jou Ilia mcci a,1I1 taan nie, 
of dat jy 11 )U de ,It yd. verk, of elf 
dat .iy nou lank' nne' hi r i om 
elfstandig to wil begin wox 11, vord 
uanvnar nit', al i dit uok di h ilig- 

baar ook die Stad. raad, Sulkc dinge het 
natuurlik lisensies nodig en dis by 
hierdie kwe plekkic waar die nekslag 
toegedien word. Dit is natuurlik .0 dat 
die stadsvaders bewus i daarvan dat op 
Stellcnbo. ch alles duurder is as elder. 
en dat die tudente afhanklik is van die 
besighede alhier n ·t .00. laasgcnoemde 
nie kan be. taan sender die studente 
nie. (Daar is elf. pi kke wat .luit as 
die lang vakan ie aanbreek.) Miskien 
moet d ar maar n t weer met die 
veld tog begin word n dan aangehou 
word. 

Ook ten op igt van 10 ie word 
hi ,rdie bel id v n ntagonism tot 
uitvoer g bring. Enige onwetende 
tudent wat dit waag om die muni 
ipale behul in kantoor te b~ ek, 
word onmid lti m t 'n oorm t 
van arka me en onvriend likheid 
die deur gewys n vr om "maar 

freddie 
• marais 

k 
kcma 

. tudenrclening kCI lao t nings tot R4000 
tc 'II ollg lootlike lac r urck crsc met 
III klik ~ rcrugbct ling. 

vir 
ing en hdcgging - 
o bag 1 R2,80 

st waarhcid, Dit Jyk al a of dit van 
jou 'n meer geloofwaardige per 'oon 
sal maak indien d .. r v eleerder by 
die Spoorwee as koleman gaan werk 
word. Solank as wat jy daar net nie 
rondkyk nie, al lfs die d urc op 
Stell nbo ch vir jou oopgaan. . 

BOEKWINKEL 

Verlede [aar, to d ar ywerig ge 
werk is om te p ob er om 'n nie win - 
ewend boekwinkel op die kampu. te 
begin, wa die p k in die wid blyk- 

1. 

2, 

3. 

4. 

5. 

). 

7. 

I t ander wat my aJ baie lankal 
pIa, is di vr ag wat pr ies van St lien 
bosch e meer a negedui end tudente 
op 'n Sondagrnidd g word? Die hele 
we k lawaai en raa dit op die Akke,r, 
maar Sondag raak dit stU en Sondag 
middag sterf die dorp behoorlik. Om 
op 'n Sondagmiddag na iemand te 
SO k, is ker die mee fru trerende 
ding Suid, want ni mand is op straat 
nie, niem nd ill in hul kamers nie en die 
trande en nder v rgad rpl .kke is ook Hello almal, 
g woonlik leeg, . . D1T is byna herfs met nog net die moeilike ou Moeder Natuur wat die 

B>:n al~a)l (end met net dlke md' r spanning verbreek met die toevallige reenbuitjie of hittegolf. Maar die sekulcr s n te n er eun se er I . . 
Sondagpers (almal erken dit egter nie liefde is vir sy bloei nie van die seisoene afhanklik rue. 
'0 gered Iik nie). Da~r is gew?on'j~ 'n Steeds in die tradisie van die nie los nie _ nie eers vir etes ni . Thy 
h Ie klomp wat die endmgkrtn~e Wilcocks IS Kallie en Annari Louw van Loubser van Helderberg het nou vir 
byw~on, 'n a!ld r gr? p . w~t na. ~ Aristea. So word Lynette van B.Mus.- Linda Niemand onder sy vlerk geneem, 
hc rhk~c ko hui t. so .n bl tJl~ skuins faam oak dikwels saam met Dawie van Teen inkomtyc kan hy haar cgter nic 
ga to Ie, nook die bale, lekti we en Dagbrcek g sien, By kan mos baie goed kerm nie. 
klein gro pie Laanwandelaars, ~bar luistcr, PROFESSORE 
Stcllenbosch hot me~r a n ged~lscnd Piet du Pi nie, word daar v rt I. se 
studente! Wat van dill ande~ dUlscn.dc Krick kla deesdae sy eet te min. Onse Jake en Kobu van Tygerberg hou 
word '1 seker maar altyd n geheim Pict is 'n moeilike man en wil haar net van die professor se dogter . Jakes het 
bly. hard probcer by Karin Reuter, maar 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~rond r en~e kynbuc .ukscLKoos e 

NATJIE SE MANN KYN- EN SJARME- kan e lyk be ter by 'n 'ckcrc iongcdamc 
SKOOl BlED AAN Kockvan Hui t n Bosch. 

: - Die hartbrekers v n Oagbrcek en 
F ndrag is wcer baic akticf. John en 
WiJlem van Ecndrug kuicr baic stcrk by 
Irene. Di Selcnadekoor van Dagbrcck 
het ook d esdae tn nuw erc-prc. i 
dent, naamlik Ing Sertontein. 

EIKENUO, 

SPOOKDORPIE 
J. k wil nou nie 0 vcr gaan om te 

e dat Stellenbosch . y studente Is 
nie, maar w I dat Stellenbo eh 'n 
baie sterk ooreenkorns toon met die 
stereotipe "spookdorpies" in die 
Wild We te-flieks wanneer dit 
vakansie word en byna at die stu 
d ntc die dorp verlaat. 

Daarorn dan wil ck daarvoor 
pleit dat die "beleid" van antago 
nisrne soos dit deur die inwoners en 
stadsvaders van hierdie dorp van 
ons tot uitvo ring gebring word. 
ver lap word en meer verdraagsaam 
heid a n die dag gele word. So al 
die verhouding tus n studente en 
dorpsowerhede 'n meer positiewe 
kleur kry. 

SONDAE? 

A 

((ALLES tevergeefs, se die Pre 
diker, alles tevergeefs, dit is 

allcs tevergeefs! .. 
Baiemaal, en veral wanneer dit 

sleg met hom gaan, wonder die 
mens of daar enige sin in die lewe 
is. Hierdie wanhoopsgevoel en ge 
voel van ontuis wees in die wereld is 
in ons eeu die filosofie van die dag. 

In die letterkunde word daar op 
'n intense wyse gestalte gegee aan 
hierdie nihilisme en gevocl van fu til 
iteit. Die Franse skrywer Camus 
doen dit onder andere in sy boeke 
The Plague en The Outsider. 

In hicrdie we reld van sinneloo • 
held moet die mens egter self vir 
hom 'n mate van sin vind. En deur 
die geloof word hierdie sin aan die 

1 we op verskeie maniere gevind . 

Dit is moontlik om die sin in jou 
naaste te vind. Deur na sy belange 
om te sien, verdwyn die aksent van 
jou lewe en vind jy so daardie 
bevestiging van die in van jou 
bestaan, Die Prediker se egter dat al 
hierdie dinge verbygaan en dat daar 
niks oorbly nie. En in hierdie jare 
waarin die wingerd van jou lewe ryp 
word, se die Prediker, moet jy nooit 
uit die oog verJoor dat God jou in 
die gerig sal bring nie, 

D arom dan: dink aan jou Skep 
per in die dae van jou jonkheid en 
vind so die diep te en w arste sin in 
hierdic lewe. 

M.S. 

r'lll[ifilllllltl~ll 

DIPLOMA-KURSUS TE STELLENBOSCH. 
Begindatum: 2 April 1975, elke Woensdagaand 
yd: Vanaf 7.00 nm. tot 9.30 nm 

Kur us beh Is: Mannekynopleiding, Persoonlikheids 
Qntwikkeling, Etiket, Kleredrag en bykomstighe?e, 
Houding, Vel~ en Liggaamversorging en Verslankmg 

Verdere inligting: 71773 Stellenbosch 
Jou liggaam is die harp van jou siel en dit staan jou vry om 

soetmusiek of wanklanke daaruit te haaJ. (Kahil) 

Dj{ neem g woonlik so 'n tydjic 
voordat daar agtergekom word dat 
Stell ,nbosch totale aant·l meisies 
nie n t uit M'ltie bcstaan ni . Die 
tcgniese kollege op Stell nbosch pog 

~===========================~I~~n~~he~un~~ooo~~.~ 
Eikcnhof is duar Mariaan, Emsie, Nel 
mari en Mariette. Veral die manne van 
Dagbrcek word daar opgemerk. Stellen 
bo ell het ook nog 'n verpleegsters 
h) tel, waar, na ck v rneem, ook l rk 
gckuicr word. Die Matie-dame moet 
dus maar Iigloop. 

Vandat Hcemstede en Minerva nie 
meer net er tejaar ko tmise is nie, wil 
dat at lyk of dit so 'n bietjic bedry 
wigcr da r g, an. In Minerva lyk dit a of 
Sun en Hilda die licfdc gevind het. 
o k in Hccmst de is daar vele pragtigc 
Jong dam., v ral el n wat daar uit Port 
Ffizub th wcreld kom. 

Gro te van jul 
SG-loerd r 

* RADIO~S 
* GRAMMO OONPLAT' 

* L' -SLAMP .. 

* TRYKYSTERS, ens. 

KRY 1 IT BY 

C T I AL 
Ou Mutu l'"Bebou, Birdstraat 

T J. 507 
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d I kwesbaar gekom en S.uid, wou hom. If skop ""... . i' 

ee, geeneen orndat hy me n kontr k van ewe ka: ktoernooi uitsluitlik vir 1 ken' ar: is onlang: in 
hartens g roep h t nic. By het met di Stockholm gehou. Heelwat b langst Bing is getoon el 13 de In m r 
aa: gew n en 'n lac tro f gesp l! het inge kryf. Die w nner wa 'n Russiese inskrywing _ 'n I L /70 hy merk dat di Iroe ve dric-nul verd I 
is, het hy b s f dat a' hy al W •. reken ar bekend as "Kaissa". Een van die wenne s oorwinnings wa 
trocwe trek hy nooit kans sou kry om teen ., rantz", 'n 00 tenryker. Dit was 'n heel opwindende sp ,I) soo 
die verloon koppens in sy hand op uit die voJgende afgelei kan word: 
blindeman se diamantc w g t gooi nie. 24. PxP Pxl' Wit· Kia Swart: Frantz Daarom het hy cr die a .. en h er van • (Ruy Lopez) 25. 8.86 R-Q4 
diamante prob ser nccm, WeN hct egter J. P.K4 P-K4 26. RxR BxR 
die tweedc diamt nt g troef en tw e 2. N-KB3 N-QB3 27. Q K5 Q.R2 
skoppens geneem vir twee af. 3. B-Ns P-Q3 28. R-Ql R P? 

Suid was ongelukkig dat een verde- Di klas: ieke St initz-verd digin J 'n Swr k stoat, want nou kry Wit 
digcr al die troewe en 'n enling-dia- teen di Ruy Lopez. di g J cnthcid om Sw rt koning • 
mant gehad h t, Nogtans kon hy y 4. P-Q4 P. P pion te wen, waarn I.y anval vinuig 
kontrak maklik gcmaak het m t 'n S. QxP KN-K2 deurbr .k. nil sou h tel g wee II t 
ek tra pakkie as bonus, In di tw de 'n .foci alt rnatief is 5 .... ,n-Q2. om 28 .... , H-N2 t P '1, waarnn die 

Oos ronde moe hy di kl weraas g . pe 1 6. ().O P-B3 uitslag nog It eltcmnl in die wee sk 411 
Pass het en 'n hoc di mant daarop we' 'e- net r ou g weco hct: 6 ••..•. ou g w es h ,to 
Pass gooi het. A. hy dan mct 'n tro f na y P-QR 3; 7. B Neh, N. R; 8. Q.Q3, Il.K2. 29. Q KP K.N 1 
Pass eie hand gaan, pc t hy die oorblyw n- Swart ond rvind nou problem om y 30. B-K5 R-K I 
Pass de diamant .n trek dan troewc. Hy ontwikk lin tc volto i. 31. Q.n6 Q.N 

eindig in blindeman en gooi 1 sy 7. I ·KB4 B-K 'n M nslike p I r sou W arskvnllk 
' verloordcrs op die diarnant w g. 8. N-B3 Q.B 1 op hi irdie . t dium di sp J g WOnl1C n Damesborlosie is op die park erter- Uitkomkaartt Skoppensheer di kl b 1 t 

As 11 nou mn len so ge ur ie 9. QR-Q t B-1l2 gog hct! Wit dr ia: 32. B .p h, Ii; rein opgetel. Die eicnaar kan dit by . I di 
Sonop (kamer 78) gaan afhaal, Die brugrnee tcr is die bru 'P I r dat ccn, va~ di: v rdedlg r . a I 10. Q·N4? 33. R R h gevolg deur 34, R-Q7 0 34. 

wat gcleer hct om selfs die maklikste troewe en n lee k.1 ur m diam nt Hi rna b land Wit koninzin in'n R-Q8. SW rt kan ni 31 •.•. , RxU 
In kamer J 08 in die Wilcocks is 'n bril kontrak versigtig aan rc pak, By maak gchad h t, mo t Suid hO~l dan m a.: rno ilike itu . i . Dit SOli b ter g w S • e I nio, want dan volg 32. R.Q8ch, 
Opgctet. Dit kan by die sekrctarcs evan gebruik van elke geleentheid wat sy daaraun troos ~at hy a~le~ III sy ~ .rmoe het om 10. Q.K3 t • peel. K.R ; 3:1. R-R8 mat. 
die Engelse departemcnt in kamer t 18 kansc kan verbetcr, selfs al lyk dit gedoen hct. Ole. tclreel I.: vra JOU If 10. P QR3 32. QxPch K .. R I 
afgehaal word. onnodig. In vandag sc hand was Suid met 'n ~'moeil~kc" k~ntn~k af onder J 1. B'N h Nx8 33. R-Q7 Q B 

ongelukkig, As Suid cgter 'n meestcr watter omstandighede JY dit kan maak ] 2. Q-R4 1'.QN4 34. Q.B6 mat 
was, SOli hy gesorg het dat die "onge- en met 'n "m~klikl·". kontrak ond7r 13. Q_ 3 P-Q4 Dit i. intc r 
luk" hom nic getref het nie. watter omstandigh d lY kan afgaan? 14. P QN4 B. P 

Wes het mct die skoppenshecr uit- DOU(,LAS LAWRIE 15. Q.N2 PxP 
is. KR-K 1 P·B4 

Swart h t twee pione 8 'wen, maar mod He nangeskaf, SARFI. STf. m.f. 
ten ko. to van he lwat tyd. Dit sou r:::=====::...:=:=====:-::::: 
bet r gewees het om to rokeer n 
tevrede te weco met'n voor prong van 
een pion. Die spel word nou haie 
opwind nd. 
17. N-K5 
18. BxN 
19. BxB 
20. P-B3 
21. BxP? ! 

'n G .vaarlike stoot om t maak. 
, wart kry 'n oop ry urn wit e koning 
D n re val n laag. elfs daa in om te 

Nuwe LO sweetpak te koop, nommer 

"L". Bereid om dit te vcrruil vir US 12. . rg bate decl in die s rcbrale. (3) 
!\'Weetpak van dieselfde gehalte. Kontak DWARS: 13. As hy van die baan i • kan hy dalk 
M. Myburgh in Huis Visser. 7. Laat. pit a~tcr~tevoor toe om te 'n groot kop he. (7) 

komrnunikeer VlT die ~oofsto,mme. (7) 14. As 'n mens dit voorsteek sa) ruense 
.8. Vyf teer verdraaid op n skoen- dalk hulle grapples daarop it. (7) 
nem, (5). . 17. Mors m t water in die damm tjie, 
9. Dcurme~aar ~oue ?ntrafel om die (4) 

onvaste verbmtcms tc vmd. (8) ] 8. Smal bandvormig stukki fluw cl 
is kenmerk van die riddcrsorde. (4) 

INSKR YWINGS vir die Blok- 20, Skandinawier wat die eend om- 
krap. (4) 
21. Manlike hond kom voor 

leerst'de I van die rciini . (4) 

16. In 'n ommesicntjie sit kort Japic 
sy voet daarop. (7) , 
19. 'n Dame wat nie dans nie mag n 
ander ler omkrap. (8) 
22. Regop mititcre ho d met tn and r· 
se jas ook, sonder ~iks.! (5). 
23. Agteruit dcelan dIe trU1. (3) ~-------------t 24. Krom ny-implement war. ku t en 
IOnd en bont skaam 1 en. (9) 

PE'RSONE wat van hierdie ko 
lorn gebruik wil maak, moet 
briewe of poskaarte met die 
volle besonderhede [insluitend 
hul eie adresse en telefoon 
nommers) rig aan: Die Sosiale 
Redakteur, Die Matie, Sanlam 
gebou 205, Stellenbosch. Inge 
skrewe studente van die Un i 
versiteit van Stellenboscn kan 
gratis plasings doen. Vir ander 
persone is die koste R J vir'elke 
veelvoud van 30 woorde. 

GEVIND 

VERLOOR 

Vcrloor op Coetzenburg: Silwer Citi 
zen manshortosie. Kontak M. Myburgh 
in Huis Visser. 

SWEETPAK 

BANDOPNEMERS 

Phillips bandopnemer (4·baan) in uit 
tnuntende toestand vir R85. Kontak 
Meintjics by telefoon 3517. 

Orion-Kassette-bandopncmcr. Splinter 
nuut. Kontak Chris Kritzinger in Huis 
Visser. Telefoon 2032. 

MOTORFIETS 
'n Honda J 25 in 'n gocie toestand tc 
koop by J. Taylor, Van der Stelstr. 34, 
Telefoon 3882. Redc vir verkoop is dat 
eicnaar nie vakansie dallnnec wit . it. 

BOEK ~ 
TWcedehandse boeke in 'n baic goeie 
tocstand vir Afrikaans-Nederland I en 
II, Volkekundc J en II, Geskiedenis II, 
Sielkund.e I. Gcografie , en Afrikaanse 
Kultuur en VQlkskundc 1 beskikbaar. 
Kontak Monica, kamer 33. 
Bocke vir Staatstilosoii ' I en ltaliaans r 
bcskikbaar by Celia Olivier, Herold· 
. traat 30, telefoon 3715. 

CARMINE 
(VenJolg )Jail bl. 6) 
onnodig en sinneloos en moet dit in die 
t?ckollls tog vir dieg6ne opval dat Cen 
~atnaval per jaar nic dic helc 'cstab 
hshrncnt" omvcrwcrp of odanig 
~anorganiscer dat aJgeheJe chaos sal 
Ultbars nie. 
. taa, tens wit ek vra dat mcnse wat 
lernand tyden. Karnaval opmerk wat 
~?rn/haar wangedra, nie die skutd al n 
Ie Karnavalkomitee of di Universitcit 
~oet ,toe kryf nie - :uIke mcnsc sal 
u))e In ander omstandighede ook wan. gedrn. 

MOTORVERSEKERING 
by BOLAND BANK gee 
gernoedsrus aan die b . 
stuurder. R adpleeg ons 
oor 'n Multiplex polis. 

Noord 
SjA 85 
H: A35 
D: QJ 1095 
K: A 10 

Wes 
S: K Q J 10 
H: 876 
0: 8 
K: J 9762 

OOS 
S: 92 
H:- 
D: 76432 
K: K Q 8543 

Suid 
S: 7643 
H: K Q J 10954 
D: AK 
K:- 

Bieery: 
Suid Wes Noord 

1 Diamant 
5 Klawer 
5 Klawers 
6 Hartcns 

3 Hartens Pass 
4Diamante Pass 
5 Hartens Pass 
Pass Pass 

HAUM 
NxN 
RxN 
R-KNI 
Q·N2 

Die student sc boekwink I 

Trustb nkg bou 
Andringastraat 
t II nbosch 

7 00 klesraaisel-kompetisie word ill 
gewag op J 1 April by die So 
siale Redakteur, Die Matie, 
Sa nl a mgebou 205, Stellen 
bosch. Die eerste prys is R20 
0011 kontant en daar is nog 
twee kontantpryse van R5 elk. 
Alle Matie-redaksielede en hul 
naa .. hestaandes is van die kom 
pelisie uitgesluit. Die Sosiale 
Redakteur val aile inskr)'wings 
heoordeel. 

10. Hollanders wat akc dcurmekll'lr 
krap. (4) . 
15. Icen kwart kom lHl dll: derd 
(6) 

AF: 
1. Vyf sit op die omgekrapte kole en 

swet . (5) • 
2 'Die kort Staatspresid nt voo n 
g'tiende pond absorbcer die vJoei. tof. 

(5) , d 1 3. Dit stnan bo die wat'r as n cc 
van pa aJpc klim. (4) 
4. Pase om vyftig gc' pltlkk wanr 

landbou bcdryf word. (S) . 
S. Ster por die pJallsto rustmg aun. 

(7) 
6. A jy horn dit a nsit mag hy dalk 
het r k n hour. () . 
8. E n it agt rstevoor tu sen <.he vee 

en Jyk na 'J1 k, na Jstad. (7) 
11. lIOI (es wat 'n mens nastrcef kall 
geskiet word in die rabbl.'doe lacr. (4) 
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WALTON KRYFBEHO FTES 
nnsn AAN STUDbNl E 

DIE LAAGST • PRY ~ EN GROOT T· R ~EKS 
SKRYf. BhHOl' 'T ~S, TI~KENINSTRUMEN'1 E 

I' tiber Castell en Staedler Agentskap 
TEKENMATERIALE, KUNSMATI' RIALE, 

AKTETASSE, DRAAGBARI~ TIKMASJIENE, 
DRAAGBAR ~ MINI-REKI' NMASJJENE, ENS. 

ANDRINGASTR. 13, STELLENBOSCH, EL 2903 

SPESIALE AFSLAG VIR STUDENTE 

Jongste uurbyeenkolDS 
lewer 

HAGLIKE weersomstandighede het Maandagaand op Coetzenburg daarin geslaag om 'n goedgeorgani 
seerde en bclowende uurbyeenkoms 'n nekslag toe te dien. Met uitsondering van die skyfwcrpnommer 

waar wereldrekordhouer John van Reenen weer eens 'n briljante vertoning gelewer het, het die Boland 
Ballk-uurbycljnkoms baie min opgelewer om oor opgewonde te raak. 

• maar IDlD op 

u 
KAN U VOORSIEN VAN ALLE 

MotoroDderd Ie 
Toebehore 
8atterye 

Gereedskap 
NADER ONS VIR U TEGNIESE PROBLEME 

BIRDSTRAAT 63 
TEL. 529/3076 

HlNDERNIS 

In die 3 000 meter hindernis het 
Fw Id Bonzct afgereken met die Suid 
Afrikaansc kampioen, Andrew Grey- 

SKOOLSEUN ling van die Pretoria Atletiekklub. Bon- 
zct se tyd was 9: 08,4 en die van 

'n Sesticnjarige skoolscun van die Greyling 9: 10,0. 
Vrystaat, Fanie Ferreira, het vir nog 'n 
verrassende vertoning gesorg toe hy in Die volledige uitslae is: 
beide die kortnaeUope twcede geeindig 3 000 meter hindernis: 1. Ewald Bon 
het na Erich Essman van Wits. In die zet (SH), 9: 08,4 2. Andrew Grey ling 
100 meter was sy tyd 11,6 sek. tecnoor (PAK), 9: 10,0 3. Niel Fourie (US), 
die 11,4 sek. van Essman, terwyl hy die 9: 20,4 
200 meter afgele het in 22,3 sek, slegs Skyfwcrp: 1. John van Reenen (US), 
0,1 sek, stadigcr as Essman. 67,84m 2. Christo Theron (US), 

In die diskus het John van Reenen 47,60m 3. Hermie Underhay (US), 
EWALD BONZET weer eens geskitter. Nadat sy eerste 46,72m. !:::=======~===::::====:::==========::::::!JL __ ....!~~:::"::::=::": ~"':":"'~'=""::':'=~=-':":"::'=-=::"'_:=~ Hoogspring (dames): 1. Denise van der 

Linde (P AK), 1,65m 2. Heidi de Kock 
(Pine), l,65m 
100 meter (mans): 1. Erich Essman 
(Wits), It,4 2. }. anie Ferreira (OVS), 
11,6 3. Emile Rossouw (US), 11,7 

eur. ett-Packard 
on--"'·-eeflike ~eKe 

Alhocwel vcrskeie atletc goed ge 
vaar het onder die omstandighede, was 
daar van Suid-Afrikaanse rekords geen 
sprake nie. 'n Sterk, koue wind wat 
rukkerig en sku ins oor die veld gewaai 
het, het sake vir die atlete net eenvou 
dig onmoontlik gemaak, 

Die beste baanvertoning van die 
aand is gelcwer deur die sestienjarige 
Lynette Louw van Celtic Harriers, toe 
sy die 200 meter vir dames in 24,5 sek. 
afgele het, In die proses het sy ook 
afgercken met die Afrika-rekordhouer 
van Pretoria, Claudie van Onselen (24,5 
sek.). 

gooi nie toegclaat is nie, het hy dit 
opgevolg met dric uitstekcnde gooie 
van 67,66, 67,34 cn 67,84 meter 
onderskeidelik. Al drie gooic sou dus 
vir hom by 1972 se Olimpicse Spele 'n 
goue medalje verwcrf het. Alhoewel die 
di kus natuurlik makliker dcur wind 
gedra word, het dit tog voorgekom asof 
die wind Maandagaand sclfs vir die 
diskus tc terk was. 

tel'nkl • aner 
ekend: •• pen 

n apli 

n sk kel die HP-21 outomaties oor na 
wetenskaplikc not sic met 'n dina 
mic c str k van 1099 tot 10-9;). 
Indien u hom 'n onmoontlike op 
drag gee, sal die v rtoontoets die 
woord E-r-r-o-r (four) aandui, 

pi-om k erd -Po o l e 
nota ie-lo ika telsel(RPN). 
K yk war hi rdi unicke logik stelsel 
vir u betek en : 
• u k: n enige uitdrukking evalueer 
onder om haki s an t .. bring. 
onder om oor hicrargiee of 
vooraf strukturering te bekommer 

ell k n aile problemc op een marrier 
oplos - di mani r wat II gel er 
her 111 bcginn rsalg bra; 

• u ien all tu enantwoorde ; 
ell kan m: klik t ruggaan indien II 

out r ; 
e U au g talle weer gc bruik onder 
om hulle we r an r tek n, 
P ... g h It v kman k . 

Hi rdi is cn red' w • rom Nobel- 

mann 

• 

CLAUDIE VAN ONSELEN 
400 meter hekkies (mans): 1. Francois 
Potgieter (US), 54,8 2. Andre Lategan 
(US), 55,3 3. Danie Pretorius (Kroon' 
stad),56,O 
1 500 meter (dames): 1. Sonja Laxton 
(Diggers), 4: 27,8 2. Sue Haden (OVS), 
4: 30,3 3. Aneen de Jager (US), 4:42,0 
200 meter (dames): 1. Lynette Louw 
(CH), 24,5 2. Claudie van Onselen 
(Olympus), 24,8 
1 500 meter (mans): 1. Danie Malan 
(US), 3:57,5 2. Clive Dale (US), 3:58,8 
3. Danie Goosen (US), 3:59,1 
200 meter (mans): I. Erich Essman 
(Wits), 22,2 2. Fanie Ferreira (OVS), 
22,3 3. Emile Rossouw (US), 22,9 
400 meter (mans): I. Sakkie Webster 
(UP), 49,8 2. Alistair Heald (Pine), 
50,93. Donald Timm (Pine), 51,0. 

Laat u probleem 'n uitdaging 
wees vir om nuw HP-21. Vol 
tooi n pos hierdie koepon of 
akel HP direk. "'Do n navraag 

oor afsl g vir studente, 

HEWLETT #I PACKARD 
v rkope en dicns dCUT 172 kantore In 65 laude. 

K np tad: 
Brecca tle-hui , 
Br straar, 
Tel. 2·6941. 
o k IJ\ johann burg. Port Elizabeth, Durban 

p - ------------- , I A n Ilewl it-Packard S.A. (Edms) Bpk., I 
I Posbus 11118, VI eberg, 8018 . 
I 
IStuur my ssebhef nadere besonderhede: 
I 
:Na·IIH "" . 

I I Adres ~ ". •.. .. .. '" . 
t I .. . " .. 
I , 

'n BOLAND BANK 
HUURKOOP is In 

WINSKOOP 
Vol/edige dienste vanaf 
aankoop tot aflewering 
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DIE erste helfte van die int r- 
koshuiskrick treeks I et die 

week ten einde g loop m t Fen 
drag as die voorlopers, ( h lis 
Cronje van Hul: Marais h .1 in di 
wedstryd teen Helderberg die pre 
stasie behaal om die e rste hon 
d rdtal van di cisoen aan te 
token. 

Verlede jaar c kampio nspan, 
H lderberg, kon nog geen van 
sy wedstryde hicrdie seiso 11 wen 
nie. 

In hull cerstc wedstryd tc n Pug 
brc ik kon l leldcrb rg slcus 74 lopies 
bym ka irskraap. '11 Bydrae van _ 
lopics ,d '\H B zuidcnh iudt hut· D: g_ 
breek III tuat gestel OUl Helderberg 
t~:llUl verhy it stcek met no r 4 pual 
Illes staande. 

In H ld rberg sc wcdstryd te in PSO 
hel hull' 27 lopi vii' die verli s van 3 
paaltii uangetckc n, in autwoord 0Jl 
PSO Sl 103 topics. Dit- W xlstryd, . ow') 
as die ecn tuss n Helshoogn en Huis 
Marais, ",0. 'gtcr WI: ns rcen g 11 ak 
word. 

BARLOWVOLG 
SEISOEN BY 
DIE MATIES 

BOF 

Krieketliga· Die Man 
laan 

Hondertal 

Deur DIRK DV TOIT 

~DDIE BARLOW kom terug na Stellenbosch! " is 'n uitroep wat 
oor die laaste twee weke dikwels gehoor is, sedert dit bekend 

geword het dat Barlow aangestel is as deeltydse krieketafrigter 
van die Maties vanaf April. Met Barlow aan die spits kan die US 
krieketspan die seisoen beter.,vaar. 

Die 1974-75 krickctscisoen was vir 
Stell nbosch van die begin af ramp 
spoedig. Hulle het dan ook so swak 
vertoon dat hulle tans die laaste plek 
op die puntcleer van die Groot Uit 
daagbeker bcklce, Eddie Barlow se 
koms word meer as net verwelkom, 
verat omdat die Maties moet spanbou 
n~ hul groot verliese aan puik spelers 
die afgelopc jaar of wat, en Barlow as 
ui tcrs geskik hiervoor beskou word. 

Barlow se naam is sinonicm met die 
"krieketherlewing" in die WP. Voor sy 
karns na Stellenbosch cn die WP in die 
begin van 1968 het die krickctstan 
daard 'n laagtcpunt bcreik. 'n Nuwe 
bclangstelling in die spel het in 1968 
ontstaan en die spclers van die Maries 
en die W P hct dadelik begin verbeter 
onder sy bekwame leiding. Die Maties 
het dan ook in die 1970-71 seisoen die 
Groot Uitdaagbekcr gowen, nadat hulle 
die vorige jaar dit net-net nie gemaak 
het nic, 

Aan die einde van die 1972-73 
seisoen het Barlow Stellenbosch vcr 
laat. Die Matiespan hot die volgende 
seisoen derde geeindig op die punteleer 
in die Westelike Provinsie se eerste liga. 

Die Maticspan hct 'n gesonde kern 
gchad wat grotcndcels deur Eddie 
Barlow opgcbou is. 

Aan die einde van die 1973-74 
scisoen het Stcllenbosch nie minder nie 
as nege van sy beste krieketspelcrs 
vcrloor. Onder hullc tel die afrigtcrs 
Dcon Hugo en Andre Parker (wat al vir 
WP gespeel hct), Rex Hillier, Paul 
Harris, Ken Cooper (wat die Natal 
A-span gehaal het n:1 sy vertrck), Ray 
Hobson en Neil Ward. 

ONERVARE 
Die gevolg hiervan was dat die 

Maties die 1974-75 seisocn met 'n jong 
en onervare span begin het. Alhoewel 
hulle vol geesdrif was, kon hulk nooit 
die mas opkom nic en bcvind hulle hul 

~---;--;-:-;::-:-::-:::::----:------ tans onderaan die ecrsteliga-puntelys EDDIE BARLOW, briljantc veelsydigc speler vall die westelikc 
met nog net ecn wcds~ryd oor. Provinsie en Suid-Afrika, gaan volgende seisoen vir Stellenbosch 

Volgens hulle afrigter mnr. Carl b k 'kb B I ..•. 
Ro C-In es h 11 'd' t . f es I aar wees. ar ow se teenwoordigheld sal Il gcweldig» aanspo- . n ., moes u e van Ie )egm a· . d' . .. 
spanbou en moes die jong manne ver- nng.wees vir le.'ong Matie-krieketspan, wat vanjaar swak gevaar het 
antwoordclikheid en temperament aan- 112 die WP-eerstellga. 
leer. Volgens sy oordeel het hulle al ,.------------- 
baie verbeter, Veral in die tweede Ge· lkl b k 
helf'te van die seisoen het hulle beter wrg'~1Jte u ry 
begin speel, In die De. ernber-vakansie "-' 
h t die span besonder goed vertoon en 
tweede geeindig op die Suid-Afrikaans 
Universit ite-toernooi, aroter aitrek 

WINTERPROGRAM ~ - . ':III. ~ 
Met Eddie Barlow se korn: gaan 

daar gewcrk word aan 'n algcmcnc 
vcrbctering van kriekct op die Akker. 
Daar word 'n wintcrprogram bcoog 
waarby aile kricketspelcrs op Stollen 
bosch bctrck gaan word. Die program 
bchels onder mcer gcwonc afrigtings 
werk en skeidsrcgtcrskursusse. Volgcns 
mnr. Rose-Innes doen die Depart ment 
van Sport van die Universiteit aile' in 
sy vcrrnoe om 'n binnernuurse net te 
verkry. S6 '11 net sal 'n groot aanwin 
vir die klub wees, omdat daar OIl eni tc 
tyd van die dag of nag gcocfen knn 
word. 

nbos 

RIAAN GEI,DHNHUYS, 'n staat 
maker in die Matiespan, maak 
gereed om die bal te moker. Riaan 
her verlcde iaar die SA Uispan ge' 
haat ell skitterend vertoon teen 
die Wp. 

ALS AN 
DIE MATms se bofbalspan presteer vanjaar baie goed in die WP se lB-liga, en is tans tweed op die 

. puntelys na die klub Clyde. Dit is slegs die tweede seisoen dat die Matie-bofbalklub weer d elneem aan 
d~c WP-liga, nadat die klub in 1964 weens gebrek aan 'n goeie afrigter doodgeloop her, Verlcde s ion h t 
dIe eerste an in die 2B-liga skoonskip gemaak en is hierdie seisocn opgeskui t na die J B-liga. Met 1log e n 
wedstryd wat voorle, volgende Saterdag op Coetzenburg teen Clyde, is die Mattes reed. v r eker van di 
tweede plek in die Iiga, 
vo/erlcdc Saterdag het die Maties die seisoen na die 1 B-Iiga fge. kuif word 
oo/g~. Satcrdag se oorwinning van 8-5 en die stryd tussen die twee . tudent - 
18_12ltnerton op volg met 'n sege van klubs b loof om 'n hoogtcpunt in di 
Diva oor Ottery. As kolwers hct mac;; (Scrfontein (3-3), Ernie 810m 
leo 3-5), Jack Gibbert (3-6) en 

n Oosthuizen (2-5) uitgeblink. 
SW AK VELDWERK 

aan~ierre. du. Preez, die gooier. kon 
in di~n~hk me die plaat vind nie en i 
h Vlerde beurt deur Riaan Gelden 
ru~~s afgelos. Laasgcnoemde het sle 5 
wer~oue .a~gestaan. Die Maries s veld 
seWe W s me. na wense nie en ten minstc 
Cibb foute IS in die veld gemaak. Jack 
bUit ert het egter uitgeblink in die 
be cveld en drie manjifieke vangkanse nut. 

Die t d st k wee e pan vaar ook uit- 
p e end en i dcrde geplaas op die 
uunteJys. Hulle neem deel in die 2B- , 
g~ 'N AKSIJ:-1<YJTO van Afatie·bojbalspe/els geneem tydens 'n oefening 

C''()o nrc. AJe~ KelleTn_1an ~n. Johan op Coetzenburg: Geesdrif in hierdie sportsoort loop It og op die 
die k1u~.behartlg tans die afrlgtmg van Akker. Die bojba/span het hierdie seisocn goed gevaar in die WI' s ~ 

Die Ikeys wat . . d' 1 A li 1 B-liaa Die knap vertonings wat gel ~wer is, is grotcndeels te danke 
II I vanJaar In Ie - 18 . 0' • K II JIG 
pee) het, sal waarskynlik volgcnde aan die afrigtingswerk van nmre. Al e ermall en Olall oosen. 
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Deur NICO LE ROUX 

Maklik 

IE Springbok Rayno Seegers het verlede Vrydag die Universiteit van Stellenbosch se mansenkelspel 
kamploen geword, toe hy in skoon stelle ( )-1, 6·3) met verledc jaar se kampioen, Leon van der Merwe, 

afgerekcn het. In die damesenkelspel het die verdedigende kampioen, Christine Marais, haar titel behou 
toe sy die twcede gekeurde Alma du Toit ook in skoon stelle (6·2, 7·6) verslaan het. 

Die finale rondos van die US-Ten 
ni: kumpioenskappe is deurgaans gek n 
merk deur red lik maklike corwin 
nings vir die gunsteling, Die eer te 
gekeurde .• Rayno Seegers en Leon van 
der Merw • hct die munsdubb lspeltitel 
g bult deurdat hulle vir Danie Vor ter 
en Lourcns Wddeman in twce stelle 
(6-4, 6-3)' geklop het. Ook in die 
darn sdubbcl pel het di gun telinge, 
:tuistine Marui en Nicky Kuschke, 
met 6-0 en 6-0 teen Maryla Kruger en 
Alma du Toit gcseevier het. 

MAKLIKh OORWINNIN J 

In die m n. nkelspel het Rayno 
, egers min t enstand van Leon van 
d r Merw kry. Jly h t vroeg in di 
wed tryd op Van der Merw se afsl an 
deurgehre ken daarna het.y opponent 
n t nie r ad vir y goedgeplaa de houe 
gehad nie. Van der Merwe het baie van 
di aanval w rk gedoen, maar hy is 
telk ns voor by die net d Uf S ger s 
v rbyhoue gekJop. Seeger se harde 
at'. Ian en sterk handrughoue h t tel 
ken. spptous van die to skouers uitge 
lok, 

In die twe de tel het Van der 
Merwe meer verdcdigend begin peel, 

maar dit was weer cens Seegers wat in 
die vierde pot d urgcbrcek het om 
sodoende 3-1 voor te loop. Van der 
M rwe het moedig vir elke punt geveg, 
maar hy was net nie opgcwasse teen sy 
m er crvare tecnstander nie n hy het 
tclkcns sy kop in ongeloof ge kud 
wanneer Se gcrs 'n hou ver buite sy 
bereik geplaas hct. 

Met die telling op 5-3, het Se gers 
op Van der Merwe se atslaan deurge 
brcek om die stel en wed tryd in sy 
gun. te beklink. 

Na die goeie tennis wat die wed 
stryd opgelewer h t, was die eindwed 
stryd van die dame enkels p I ietwat 

SKIITEREND 

Die man. dubbelspel wat daarna af 
gehandel is, het by tye skitterende -------------- 
tcnni opgelewer, delik het Seegers en Van der Merwe 

mesenkelspelti tel vir die tweede In Kenmerk van die wei was die oor hulle jonger teenstanders geseevier, OP die US- Tenniskampioenskappe 
mooi verwisseling van houe en blitsvin- Seegers se vermoe om die moei- het die Springbok Rayno Seegers 

agtereenvolgende jaar verower, toe nige reak ies van al vier spelers voor by 1i~ste. ho~e terug te slaan hot weer cens met pragtennis vorendag gekom 
"y in skoon stelle oor Alma du die net. Ervaring het egter ook in die uit hlerdic wedstryd geblyk, v ral toe . . 
Toil geseevter het. wedstryd di deurslag gegee en uitein- hy 'n mokerhou van Weideman op en be/de ~ze mansenkelspcl- e!l --..::.:...-------------..!...;:====;:;;;=:::;.;;:;::==::::;::;:==:::;::;:=-----------------. skittercnde wyse teruggespeel het. dubbelspeltitels verOlVer. In die 

Die ecrst stel het Jank volgens enkelspel het hy met Lean van der 
afslanc vcrloop e~ Va!, d~r Mcrwe en Merwe afgereken, terwyl hy en 
Segers kon eers III die ticnde pot op Leor in die dubbelspelfinale ge- 
hulle teen tanders se afslaan deurbreek I • )1 

om sodoende die stet 6-4 te wen. wen het teen Dame Vorster ell 
In die twecdc ste! het di Vor tcr- Lourens Weideman. NO. sy militere 

Weideman-kombinasie hardnekkig opleiding is Rayno vir 'n jaar met 
weerstand gebied, maar in die agstc pot 'n beurs na Amerika, waar hy ook 
het hul1c opponen te weer dcurg breek . , 
om 5-3 voor te loop. Daarna het Van aan verskeie toernooie deelgcneem 
der Merwe sy afslaanpot behou om het. Volgens Rayno h .t hy egter 
die wedstryd in sy guns t beklink. later soveel terugverl ng na Suid 

Alhoewel Danie en Lourens in hier- Afrika dat hv be uit het om 
die wedstryd die knie voor twee baie I' t t" k ~ d. t I y 
meer ervare spelers rnoes buig, is dit iewer erug e eer. oor. a I 
duid lik dar hulle nog in 'n uitstekende Stellenboscli toe gekom het, het 
dubbelspelkombinasie kan ontwikkel. fly vir die klub Seepunt gespeel. 

nOll 

van 'n teleurstelling, VeraJ in die eerste 
stel het Alma du Toit, 'n nuweling op 
Stellenbosch, baie senuweeagtig voor 
gekom en onnodig bale foute gernaak 
t n Christine Marais. Die twee speel 
sters het meestal van die agterbaan af 
gespecl en die spel was nie naastenby 
so opwindend oos die mansenkelspel 
rue. Christine se meer bestendige spel 
h t die deurslag gegee en ~'Y het die 
eerste stel maklik ingepalm (6-2). 

REGGERUK 
In die tweede stet het Alma haar 

mooi reggeruk en Christine moes veg 
vir clke punt. Na die vyfde pot het 
Alma vir die eerstc keer voorgcloop toe 
l>Y op haar tecnstander se af~ laan deur 
gehr k het. Met die telling 5-4 en 
4()"30 in haar guns, het sy 'n gulde l-.~:::::=:::;:;;;;:::::==;:::::;'::: 
geleentheid om die tweede stel tc wen, 
deur haar vingcrs laat glip, Die meer 
ervare Christine het cgter goed kop- 
gehou, die telling gelyk gemaak en die ~~~~~~=;;:;~ 
pot gcwcn om die telling gelykop te 
maak, Daarna het y ook die valbylpot 
en daarmce die wedstryd gewen. 

uid Afrika 

uitge: kt gro pi, Suid-Afrikaners, op 
die ererol van atlete wat wereldr kord 
da rgestel het, g plaa.. Die laaste 
w"'r Idr kord op ('0 tzenburg i. in 
1941 deur I' ther Van II rden 
Brand in dit hoo81 pring behaaf. 

UIT IhWORP ~NE 

o John van Reenen verlede Vrydagaand op Coetzenburg Jay Silvester se wereldrekord in die werpskyf 
met sy tweede gooi laat tuimel het, het min mense be ef dat die vertoning, beskou teen die agtergrond 

van amateuri me en i ola ie, 'n ongeewenaarde prestasie in die Suid-Afrikaanse atletlekgeskiedenis is. 

VASBESLOTE 

John was va. he lote d'lt hy die 
w r ,Idrekord ou kry. Di kw ssie wa 
n t waar en wunneer. Voorhecn het hy 
reed gel>: "Fk wcet k kan hom .... W""", 
kry" t cn k nners h t b s f dis geen 
motpr tal nie. By he t immeTs al vier '~~_'::lI~ .. ~~r..i!'~'e.!!!~:; 
oorwinning oar Silvester lx!haal. PH. ~ 
n dat Ludwik Danek van Tsj ggo-SIo 
wakyc dil' goue m ,dalje in die dL kus 
ooi tydens dit; Olimpiese Sp I in 
Mun hen gwen het, was Silv stl;r se 
kommentaar dllt hy nie teen di b', ( 
man in di wcreld verloor h t nie, want 
"John Van Rccnc;n wa nic hier nieH• 
nit iIIustrcer dat elk V' n V'Ul Reen n 

uitlating onder trc p k' n word. 

Wer Idrekord·houers is nie volop 
nie en John van Reenen kan tereg 
be kou word as Stellenbosch . e groot 
te en beste sportrn n. 

SPORTREDAKTEUR 

OM die een of ander rcdc wat min verband hou met hul vertonings, is sommige sportmanne meer gewilti 
by die publiek a ander. Die groepie uitverkorenes St:: prestasies word buite verhouding opgebJaas, 

terwyl die paar ander dikweJs maar taamlik stief behandel word. Hierdie eienaardige verskynsel is onlangS 
weer treffend geiJIustreer deur die prestasie van twee beroemde Matie-atJete. 

V rledc Vrydagaand het John van toe met groot lof in die pers be~ing. 
Rccn n di disku. 68,48 meter veT Nou wil e vir geen oomhlik hierdi 
g slin 'er om die w,reldr kord van lay groot prcstasic van 'n mede-Mati af 
Silvester en Ricky Oruch W'lt s we jaar baak ni " maar dit is alg 'meen bekend 
in die b ck gepryk het, met agt dae di 1 000 meter maar baie seide 
ntim t ,r te oortrcf. gehardloop word lon dat Danie 
Volgens die POttugc punt fabel. 2: 16,0 van destyd.~ du. nie naastenby 

wdt 'ntern siona I gebruik word om met .Tohn Sl' 68,48 m tcr vergclyk kan 
vl!rtoning met mek ar t· V'r Iyk, ver-- word nie. 
dien hi tdie gooi 1047 puntc. wat 
d ur slegs drie wcreldrekord. oortrcf 
word. Bowenal is dit die grootste atle· Wat die rcde vir hierdie diskrimina- Daar hers tans ontevrcdenheid oJ)' 
ti kpr tasic wat nog deut 'n Suid-Afri- 'ie is, is moeitik be))aalbaar, 'n Men dcr mara{honatlete op Stellenbosch. 
leaner b haal is. . kan egter m t reg beweer dat die di 'ku - wat voel dat die veldloopklub nie r1 

Tog het John on looflikc pres- nommer nie die verheclding van die toc- hulle be lange ook omsicn nie. Die 
tina'my m ning ni' die erkcnning skoucls 0 gaande rna k oos 'n 800 0 f nprogram van vcldloopatlete is to ' 
gekry w3afop dit In t reg kan aan- met r 0 mylwedloop nie. Tog wond r g spits op baie kortcr afst nde Ii die 
pra. maak ni . In di" meesle koeran- ck in watter mate John sc langverbly ill marathon, sodat marathonatlct gro' 
tc is dit sk ac op die voorblad geno m die YSA, die destydse skinderpraatjics tendcels op huJJe eie moet oefen. 
n III t S diL tcru'stuan vir relatier dat hy Nederlandsc bucgerskap sou aan- Daar is nou 'n b wcging op iot! 
nl Ian lrike nuus, Fk dink daar is baie V,lolf om a, n di Olimpiese Spcle d 'I te gcsit om tn volwaardige marathonkluh 

min m n > wat be hoe go d hierdie neem, asouk sy laterc politieke uitla- te stig, veral met die oog p deetnalllCl 
v rtonin~ werkHk i . lings, yanda nog sy gcwildhcid by die an die Comrades-, Stellenbosch- eJt 

1( Danie Mal n ster in 1973 die pcr en die publiek b iiwlo d. Twe 0 nne-marathon.. Daar word 
w reldt kord in die 1 000 meter ver- Hoe dit ookal sy, John van R n n ond randen, beoog om betel oefenpto· 
b t r het, was almal ecnvoudig gaandc verdi n meer erkenning en re pe vir sy gramme op te stet en belangstell ndeS 
oor sy vertoning. Danie vns op Imal se vertoning met die djskus, as wat tan. kan vir Pi t Kotz' in Simonsbctl 
lippe en sy vertonin is tot vcrvelens die geval is. koniak. 

• By Maandagaand e uurbyeenkon1S 
het John dri keer v rder as 67 meter 
gegooi. Al drie gooic sou aan hom '11 
goue medalj by die laastc Olimpie, 
Spelc bcsorg het. Tog was dit uit di 
reaksie van die skare duidclik dat baie 
min men w, , rlik die vcr toning waar' 
deer het. 

DISKRIMINASIE MARATHON KLUB 

J aarbenewen moet 'n men in 
dagte hou dat y rekordpogin v n 

68.48 meter leg afst k by sy 0 en 
gooi Donderdr g voor die byeenkom 
waartydens hy die skyf verskeie kere 
verder as 70 'mete g linger h t. Voeg 
daarby . y ouderdom van 27 jaar, verge 
lyk dit met die oudt.rdom v'm 30 jaar 

TRIO- AND WFB 


