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Nie sku "IN A " Matie 
S'I E I bNHOS II s did 1 nt Vall 
more, I auic van d r I ind ! h f di 
volg ride t \ se: 
"MATII S sing, 
Maties betoog 
Matics pl cg moord I' irmoord , 
hylmc ord en me t die kom van die 
Tr'lI1 vanlsc t rrorist Kentukkic 
moo d. 

lng - 

C:)RNFE'L MOUTON is nie skaam om te wys waar haar simpatie Ie 
nte. Op die [oto dra sv die "Kamava!-uitgawe", een van die talle 
T-hempies met tntervamtvmottewe wat onlangs verskyn het. 

" 
w 'so 

tu Ie moet 
verantwoo deb 

D II;, Afrikancr-intellektueel behoort in die reine te kom met 
Afrikaner-nasionali. me deur as intellektueel mede-vcrantwoordc 

,~!k!leid te aanvaar vir die misbruik van Af rikanermag. het dr. Andre du 
on op 22 April voor 'n SAAK·gehoor oor "Die 1'01 van die 
Mrikaner-intellcktueel ten opsigte van nasionali me", gese. 

o 
h twe 

(Matie: n tli 

word nou ook bygevo g. Die' krywcr 
vo 1 dat kultuur op hierdie stadium 'n 
kwessie van organisasie geword hct. 

Die spanning tussen di rol van di 
intellektueel en hierdie Institusionele 
rade skep vir hom 'n prohlcem. lIy vra: 
"Hoe kan die b gripp van kultuur en 
organisasie v r nig word? .. en doen 'n 
beroep op kultuurmense om hul steun 
in 'n groter mate aan organh asies toe te 
se. 

kEKENSKAP In. 1952 tel Van Wyk Louw dieself- 
Twe ' .. . d probleem, maar nou in terme van 'n 

hruik oe At.nkaner.mtellekt~ele IS g~ volksknsis- Hy g e hier 'n teenoorge 
Mull m die terna toe re IIg - Tobie steld antwoord: in 'n krisis mod 
verkl~r en V,an Wyk Louw. In 1913 kultuurmen.c kultuurmen: bly. Hy 
lytl a.~r Tobl,e Muller sy "Geloofsbe- waan ku teen die v rsoeking om intel 
hier ~~s v~n. n Nasionalis." Hy . taan lektuele funksie: te verruil vir politick 
lislllC r dIe ,Idee, v: II Af~ikaner-na., i?na- [vervolg op b. 11) 
We k ~oo~dat Ult nSQlaleenpohtwkc~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
()Olt hkheld s word het. Sy doel is hier 

rekenskap te gee van die motic w 
cn grond van sy nasion ale oortuiging, 

eli Wat die spreker opval is dat da r op 
W~ mOrt~lc gchalte van na rionalc be- 

ISWording klein gelf word. Ook word 
g Wys di It' ,op ic rol van koll ktiewe If- 
hc't,ek, wat sterk analogies i m t di 
sYnel~~lIHgs~ opkorns van swart bewus 
Oil: Voorclat absolut g tyke regtc in 
sel~ lund nic tocgcpa word ni • is 

r 'Spek nio moontlik nie." 

1 Vcrvolgcn: is artikcls uit Van Wyk 
OllW S' b d 1 "l ' I " h'l1 1,' . un e ,op c vcrsct be- 
d1( I. Ole konteks het in die 25 janr 

",ken ,Muller s v rkluring vert nd r. 
Ill' ,ennll1g van Afrikaans is vcrkry, 
t' a.n b'lullgriker nog is elk' mobilis * 
Illg V' ' hi 'd' .111 Afrikun r-nasionalisme up 

[ Ie 'l'ld' II' J vt:rw. • 1.um. r icr word nog st ~,( s 
j.;. YS na die mor le gchalte van A I ri 
'Incr~nasiol1ulism', maar die est tie' 

Dr. UU Toit hct gewys op die verskil 
tu Sen die int llck tualis en die intellek 
tuecl. Fcrsgenocmd speel met argu- 
Illent' . d. c, en speel daarmee bloot ter wille 
v,larvan. Hy is vry van die bitterheid 

n die maak van 'n keuse. Die intcllck 
~ueel meet egter stelling innccrn. Om 
Illtcl1 k tucel te wees, is dus cerder 'n 
~~orcle as 'n intellektuele lewenshou- 
lng, het hy gese~ 
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110: ClUJ MOORE probeer om hier al haar vernyn ill te span ill die 
uitbeclding van die swetsende tierwy fie Marianna. Die opvoeding was 
Die rooi fluweeljas deur Irene en Simonsberg. 

BO: SA LI Y Kl 1..1'01 L as Maurya in die produksie Rid rs to 
the sea, wat as die beste stuk van die week aangcwys is. Die 
koshuise betrokkc is Majuba en Dude Molen, David 
Scltalkwyk en Christina Murray het die regie behartig. 

LAAT JULLE 

T· HEMPIES 

OEUR 

TA~nQUILIT~ 
GEDRUI( WORD 

TEL 4182 
KERKSTRAAT 27. STElLENBOSCH. 

In Slim Jan is iemand wat by 
BOLAND BANK spaarl 

5% Rente op Gewone Speer 
re'kening 

arlo Rente op Spesiele Speer 
rekening 

BYz% Rente op Doelwit Speer 
plan 

ONDER: DIE SPELHRS van Libertas en Huis De Villiers verkeer ill geselliger luim n« afloop vall hulle 
aanbieding van My broer.llierdie werk van Nico Steytler is aangewys as die bestc oorspronklike eenakter. 

LINKS: KESTELL LA U 
RIE (Miraab} en Charles 
lIo1tzkamp (Load) kon 
fron teer mekaar in All/ell 
Jordaan se stuk En in die 
winter het die gepeupeJ om 
brood geskreeu, Die stuk is 
aangepak deur Helshoogte 
ell Lydia. Die bcoordelaars 
meen dat die stuk nie 
toneelmatig is nie, ell dat 
Miraab se taalgebrulk nie 
konsekwent is nie. Hullc 
liet egter hoe lof vir die 
regie gehad. 

REGS: CHARL VON 
GEYSO as kolonel Ros» 
en Tammy Alberts as 
Elsa in een van die emsti 
ge oomhlikke van Okto 
her nag deur Gerhard 
Beukes. Die koshuise was 
Huis Neethling ell Huis 
Visser. 

Foto' deur 
Chrstina Murray 

ONDER: DIE U1TERSTE frustrasie is te lees op Dirk Geldenhuys se 
LINKS: ELSAB£' gesig in die opvoering Drie dae heerser deur Pieke ell Heemstede. 
GROBBELAAR as Hierdie aanbieding het uiteindelik vierde geiiindig. 
pragtige Trieu met 
die kolwange in 
Pieke ell fie em; 
stede se Drie dae 
heerser. 

HAUM 
Die student se boekwinkel 

Trustbankgebou 
Andringastraat 
Stellenbosch 
7600 

Posbus 343 
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USAT 

ON 

SE Felice 
MET 
S EIDING 

BY is baie tevrede met die verloop van USAT se eerste drarnaweek en hoop dat die vereniging hierdi 
kompetisie 'n jaarlikse instelling sal maak, het Nico Steytler, voorsitter van USAT, aan Die Matie ge C. 

Die "dramafees" van die Universiteit 
van Stellenbosch se Amateurteater het 

. 
Wat regie betref was Tes van Staden 

PIETER VERMEULEN voel kin- se hantering van The small private 
derlik gelukkig in Die jawoord van world of Michael Marstons die beste, 
Brenton en sy Vereniging. Hierdie Riders to the sea het die beoord~- 
klugtige stuk het eroot waardering laars gaande gehad. Hulle. ikryf dl 

• .0' suk es van die stuk toe aan di e nvou- 
van die gehoor uztgelok. digheid daarvan. Hulle se vader: "Die 

regisseurs (David van Schalkwyk en 
Christina Murray) het klaarblyklik 
respek gehad vir hul stof n met re . 
Dit is gedoen m t 'n pieteit n onbe 
rispelike smaak wat ons deel. Die ge 
bruik van die woord "mooi" mag w 1 
klink na 'n betekenislos uitroep, maar 
ons het inderda d hierdie aanbieding 
ongelooflik mooi gevind." -------------- 

Verd r kry die a ndag aan detail, 
goeddcurdagte intrige en oorspronkllk 
heid groot lof. Linda Haupt (di b .ste 

HENR Y MILNE is 'n ontroerde biskop in ttetsnooste en Lydia se 
We rgawe van En in die winter het die gepeupeJ om brood g skreeu. 
~~~mm~w~rop~u~~k~-~~~-----------------------~ 

~ tuk uitgespreek i .. 
erskelC pry e is toegeken. 

stUkVir die prys a die oor pronklikste 
dr' deur studente ge: kryf, het daar 
Ii re stukke in aanrnerking gekom. 
\.Ille Was My broer van Nico Steytler, :Ien Jordaan se En die winter het die 

1:!'eupe1 om brood geskreeu en Die 
is ~oord. van Brenton Geach. Die prys 
QnN~oS~ytl~~q~~.Hk~i IL ~-_------------------~ 

bestaan uit 'n eenakterkompetisie op 
ko: huts- en wyksbasis, en die stukke 
I gedurcndc vcrlede week in die Lib r 
tasteater opgevoer. 

BEOORDELAARS 
Die beoordelaars was die twe 

bekende Stellenbos e teaterpcrsoonlik 
hed Margot Luyt en Marie van Heer 
den. Hulle het baie lof gekry vir hulle 
algemecn'gcwilde keuses, en ook die 

Van die KUNSREDAKSIE 

aktris ) Cathleen word bonder 
hoog g as. n Margot Luyt A dat sy 
net nie genoeg di konsentra. ie, rlik 
heid, innerlike krag n int grit it d r 
van kan oph mel nie, 

werk van hom word ook tan' in Die 
Ruimte opgevoer. 

Die beste akteur was Anthony Mar 
shal. J-Iy het die titelrol vertolk in 
Wilgenhof en Aristea se aan bicding van 
Norman Holland se stuk The small 
private world of Michael Marstons. INTELLIGENT 

As b ste aktri. e is gcnomineer . 
Linda Haupt vir haar vertolking van Tes van. St d n r gie van. 
Cathleen in Riders to the sea. in small private world of Michael 
Nienaber is ook vermeld, maar sy het MarJ~on.~ word b ~o~ a in! llig n t en 
nie in aanmerking g kom vir die prys de gllk .l~g TO?d. Die r gI seu h t 
nie, omdat sy reeds 'n afgestudeerde klaarblyklik die. stof wa rm eye 
dramastudent is. wcrk h t de gli v r taan, Sy het 

understatement aang moedig en ge 
toon hoe effektief 'n produk. i wat 
van aile oorprojek ie n oon pee) ge- 

Die beste stuk van die week was' troop i , eintlik i. ". 
Riders to the sea van 1.M. Synge. Veral Anthony Marsha) ( . Mich el Ma . 
die eenvoud en goeie smaak van hierdie tons) het elke woord en ak i go d 
opvoering het beindruk. Die regis. eurs ... __ ~_~,_~ . ~_~ ._ 
van hierdie aanbieding deur Majuba en 
Oude Molen was David Schalkwyk en 
Christina Murray. In die twcede pJek 
was The small private world of Michael 
Marstons deur Wilgenhof en Aristea, 
met Libertas en Huis de Villiers se My 
broer derde. 

RIDERS BESTE 

REGIE 

PUNTE 

word di ko huis • hul 
11 hul punt 

I'RICA ~N HhL01'RBJ'R Ruw· 
crt. - H.A. Fagan 55% 
SONOP FN ). FNJ RA L 
k r e brand G 1'11. rd B uk 

V N I M~ 
IJi' rooi 74% slaan '1/ dampic ill Di 

LEER HOE OM U DIAMANT EKONOMI T KOQP- 
KOOP VAN 'N GEOLOOG TEEN 

SLVPEASPRVSE 

N " I II THI AULT-G SOU 10t ,·amonlU THI AULT.PL IN Ban Smith ::/);amante I(AAP TAD TEL • ..,. 



ELANG TE LING GERWEK DEUR IMarcksl 
UITSTALLING VAN 

D E UIT. 1 ALLING van di b Idhouwerk en grafies e kuns van die 
Duit. r Gerhard M rck het verled week in die Kun mu urn van 

di Universiteit van Stell nbo ch geop n. 

HOUTSNEE 

E'EN pan die werke wat deur die Universiteit uir Duitsland gebring is vir die uitstalling van Marcks. 

Op Marcks, uitstalling is ook 
voorbeelde van ""Y tre fende wart en 
~~ hou.t ne~ war weer een: ~arck se DIE gehalte van die stof wat in die nuutste Penseel verskyn, illustreer duidelik dat hierdie blad 'n groot 
liefde Vir die natuur wy • Ole mee te .. . . h 
van die hout nee is van diere, maar rol speel 10 die aanmoediging van skeppende werk onder studente op StelJenbosc . 
ander is byvoorb cld van 'n matador 
by 'n sti rgeveg of 'n goelaar in die 
irkus-tent, 
Hierdie uitstalling het heelwat be 

lang tetlin' gcwek, ook in die Kaap: 
koerante, veral omdat die werke vir 'n 
besonder groot b drag geld verseker is. 
Dit i w rklik die moeite werd om na 
hierdie tentoon telling gegar n kyk. 

KARIN ANDERSSON 

Nuwe penseel 'beter versorg 

kwatryn is dit weer die vernuftige praat weer later" 
woordspel wat die trefkrag verhoog: Anlen Jordaan se beeldende vermoe 

"jou klein mond se woorde is weer opvallend in haar pragtige vers 
sal ewig in my ore ruis oor Kaapstad, Daar is 'n spel met name 

. en kleure in die gedig wat soms byna 
SOOS Kleinmond se branders aan Leipoldt herinner. 
in 'n alikreukelskulp se kluis" 
Paul sorg vir twee geestige gods- SLORDIG 

UUB-PRYS dienstige verse, iets wat nog baie min in . , 
'n Welkome vernuwing in hierdie Penseel voorgekorn het. Veral Herelll Pieter van ~ooyen kom. f!let .n 

uitgawe i die toekenning van 'n boek- slaan my hok met sy humoristiese ~ak~b re ek~penmen! wat u!tetndehk 
pry ge: kenk deur UUB, aan die kep- uitbreiding op die herderskap van God niksseggend IS en bale lordig gekon- 

di be di is verdienstelik: strueer IS. W.C. van Zyl werk met 
per van ,Ie ste ~e ,1 " ..' intere sante tof, maar sy Geboorte van 

Andre Ie ~oux.. n wa~rdlge wenn~r c.: kamp m! of en In man bevat te veel eggos uit die werk 
met Sf st.nmbaal.blues, n knap ~edlg lei my no die water van ander digter om 'n oor pronklike 
met Iubb.ele oo!gange en teen teUtn~. U klap die sweep en siening moontlik te maak. 
In verskeie eronese beelde probe r die 
spreker die afwesige geliefde oproep, ----------------------------- 
m uiteindelikbsefhysyallenheid Komende films b·1 
en lay die uitroepe "kom herwaarts 
getroue ", wat n die ker ied ontleen ve r m a a k a I 
• t 'n Ironiese klank. a an 

STAAN STIL 
Die twee gedigte van Etienne van DAAR is reeds 'n organisasie gestig vir die "Redding van die 

Heerden bevat ge n opvaltende vooruit- Afrikaanse Eenbedryf" en 'n mens kan maar net hoop dat daar 'n 
gang op die werk waarmee hy verlede soortgelyke een tot die redding van die filmbedryf op Stellenbosch sal 
jaar die N ionaJe Boekhandel-prys ge- kom, 
wen het nie. Op die oomblik draai die jongste Die volgende naweek draai The 

Ryp Gryp is 'n go ie gedig wat James Bond-film in die Plaza. Dit i. Three Musketurs met Oliver Reed en 
opgebou i. rondom die teenstelling The Man with the Golden Gun met Faye Dunaway in die hoofrolle. Hier 
oud-jonk en 'n sekere raai lagtigheid Roger Moore in die hoofrol. Vir diege- di film is vol pret en glo die moeite 
vertoon. Kruistog, Kamavalnag is inte- ne wat van hierdie tipe films hou, sal werd om te gaan sien. 
ressant in die spel m t die skryfh nde- hierdie een geen teleurstelling wees nie. Die week daarna draai Callan met 
ling n die geslagsdaad, maar illustreer Dit is volgens die ou re ep; gelaai met Edward Woodward en Eric Porter. 
ook Van Heerden ebrek : wyd- ak ie en mooi meisies. Callan was 'n staat. amptenaar wie se 
~~~~~~~d en 'n gebrekkige kon truksie- REBEL werk dit was om ongewensde persone 

te verwyder. The Plot draai op Weens- 
O.J. Hugo e watryne en kort Richard Harri is'n veelbesproke dag 14 Mei met die Franse akteur Jean 

gediggi ,8 is 'n voorbeeld van wat met film ter wat reed. in oorbekende film Louis Trintigant in die hoofrol. 
/J I ERDIE pragtige bee/dgroep bondige segging bereik kan word. Die soo The Guns of Navarone en Camelot 

vers oor die armoedige annie is 'n opgetree het, Hy blink veral uit in die word ook on die uitstelling ver- J'u el I .. di d r: we , vera vanwee te verras n e rol van 'n rebel, en is glo in die ware 
~t_O_O_'_L~~~~~~~~~~ __ ~w_e_n_d_in~g_in_d_i_e~~_t_,_~~~~d_~_v_o_l_p_n_d~e ~w ook~du~d~~V~Md wuk 

sien on hom op die doek in die film Die ilmvereeniging 0 program ver 
met die eienaardig titel 99 and 44 dien spesiale .meld~ng. ~ie kwaliteit va,n 
J 00% Dead. Oor die re van die film hulle. vertontngs IS uitstekend en die 
kan 'n men maar net opm rk dat dit orgam asie is onberispelik. Mi kien die 
m t ak j gelaai is. Dit handel oor die hoogtepunt van hierdie kwartaal se 
tryd tu 5 n tw ond rgrond e ben de- vertoning is Le Petit Theatre de Jean 
lei r om die opperhand, Oor die Renoir wat Maandag 5 Mei in die Van 
algern en is die spanning situa. ies der Ster aal w>: • Dit is die l~a~te film 
onwaar kynlik en vergesog. v~n Je:m Re~otrt s un van die I~pre~ 

Die essensiele element van die film 1I1onistte e skalder Auguste Renoir. Ott 
is natuurlik die gewelddadigheid, en die is. nie net 'n "samevatting. van d~ 
kontras hiertu. sen en die verwronge utte nl,?p .nde stylaarde Waarl? RenOir 
humor en ligte mu iek is om die oor die jare gewerk het me, maar 
minste da rvan te e, eienaardig. bowen~l 'n fe, 8 van lewensvreugde en 

-wysheid wat n waardige afsluiting van 
DON'T LOOK NOW sy w rk en lewe kan vorm." 

,. , Die voorprogam is 'n film oor Tile 
. Op ~oens~ag 7 Mel I dlt w er tyd Making of "Butch Cassidy and the 

Vir n~g n pre~Jere. Ge kenke saJ aan g • Sundance Kid." Die daaropvolgende 
I~k J~e kaartJlchouers geg e word. pie Maandag word begin met die Why We 
film ~s g ba.,,~ r op een v~n Daphn ' du Fight reeks as voorprogram tot die 
~auTle~ Be beste verh:Ue. ~le ho~f !,eler hoof dm. A Nous 10 Librme. Vir die 
111 DOll! Look Now J8 lube aiM fte van per one wat nog nie by die Hlmver 
Dr Zh,vago-faam, en Donald Suther- .. t • 1 ., d' II 1 d B 'd d' I 1 kr ecmgtng aange. Ult let me, IS it nOD 
~n. J e Ie sp . ers. e~er ~er I die ledegeld werd. Lidmaat kapkaart- 
u!tlltek n~e spol. Hlerdle ftl~ ~s deur jies i altyd by die deur verkrygbaar. 
die Amenka nse rolprent-krlttci hoog IAN SOMERVILLE 

. ng Jeryf. 

All digters, beeldhouers, kun te 
naar .• Iotograw , krywer en keppen 
d werker word aangemo dig om hul 
werk na Pierre Joubert in HeL ihoogte 
te neem vir moontlikc publikasie in die 
Stellenbosse Student. Werke wat hut 
uit ra rd nie Ie n tot publika ie nie 
(00 b eJdhouwerke) al gefotografeer 
wo d. 'n Beroep word gedo n op alle 
belang. tellend s om hul werke voor die 
eind van Mei in te handig, 

BEETHOVEN 

Lionel Bowman is b ig m t 
uitvo rini van die vyf klavierkon 
van Beethov n op Sondagaande om 
8.15 in di Con erve. Die uitvoerin s 
word toegelig d ur dr. Reine Otter 
man. 

ROCK OP 'RA EN FILM 

Kortkuns 

V AN DIE KUNSREDAKSIE 

Penseel lyk vanjaar heelwat anders 
as verlede [aar, 'n Stellenbosse drukker 
behartig nou die versorging daarvan, en 
dit gee aan die blad 'n professioneel 
afgeronde voorkoms. Daar word ook 
weggedoen met advertensies en die 
gebruiklike skets op die voorblad. 

I 

FILMVERENIGING 

olk van y kenm rke 
ita r op di verhoog ver kyn h t, As nvoud word nou op di agtergrond 

di . t T van die Isle of Whig/If Festival g kuiC n hulle begin om allerlei agt r 
het hy hond rd ,n twintigdui nd m n- grond ngers n -orke te by hull op- 

g tr k. Die woorde van sy liedjies names te betr k, Di verkop tyg en 
het byval gevind by die deursnee jong- die name raak wcliswaar meer b .kend, 
men en bulle het hom be 'kou as rna r die belangrikheid van die woord 
i mand w t hull gedagtes dee I en m t word op die agtergrond geskuif en die 
wi huJJe hulle volslae kan identlfiseer. kI m ver uif non na die toonsetting. 

Rod McKuen i 'n and 1 kunstenaar TEENSTELLlNG 
W t d arop an pr ak kan maak dat die 
werk w It hy 'ing eerd r a getoon- 
It ,di te b kou an word. Inder 

wa Irh id het heelwat v n y Ii djie: al 
ill igbund Is ver kyn, n i. hy die 
V r nigdc Sl t digter met die 
wydst Ie 

v rloor 
LK i n 
mee tn di i -vaste vorm van 
d me mu i k, alhoewel daar 

de dae maar min groepe soo 
Pentangle is wat hulle nog op die 
tradi ionele folk toele. 

• NVOUD 

FRANCOIS 

In direkle teen telling met bog - 
no mde neiging is di to gewyde per 
oon van Kri Kristoffersoo. By het sy 
eerste langsp"ler teen ,y in en slegs 
deur die aanmoediging van Johnny 
ash die lig laat jen. Hoeveel arm r 
u die mu iekwereld ni gewees h t 

nie . onder liedji s 00' M and Bobby 
McGee, Help Me make it through the 
Night en Sunday Morning Coming 
Down aln aJ op die eerste plant. 
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kaartjie 
word 

stormgeloop 

Te • min en .Adniin 

Deur ETIENNE VAN HEERDEN 
IN NAVOLGING van Van Wyk Louw se oproep dat geen geslag 

sander protes mag verbygaan nie, het kampusplebs voorverlede 
Vrydag in 'n dramatiese magsvertoon die Administrasiegebou bestorm 
en beset. Terwyl 'n kaartjielustige skare om groter spasie vir 
Matie-agterstewes tydens Intervarsity geskree het, is daar in revolu 
sionere redes deur betogerleiers uitgevaar teen allerlei wanpraktyke 
waaronder die Maties in die 'afgelope tyd 'n marteJaarsbestaan moes 
voer. 

Teen ongeveer 10: 30 vm. is die het 'n betrokke redenaar aangevoer, 
Universiteitsvlag onder groot gejuig "maar die klcrke van die Kremlin met 
voor die Administrasiegebou gestryk en XJ-sixe!" Hierdie stelling is begroet 
die vaandel van opstand gehys: 'n uitroep 'oos "Skande l " n 'Kapital 
afgryslike skedel-en-gekruisde bene in ismc! n, terwyl verwysing na di Polit 
die seeroweridioom. Hierna het die buro ook gehoor is. 
emosle van die gepeupel 'n hoogte- 'n Magtclo: c K~G (~ampu hell r 
punt bereik toe ver keie leiers die Garde) het v nuit die . kad~w e 
vriende, Maties en landgenote se ore beangs die situasie gadegei la . n. Dit ~as 

egter aan hul ge,igsuit~rukk~ngs dUld~ 
lik dat hulle . onder di geringsle hul 
wering hul Iewcns sou waag;. ja, hul 
lewensbloed aan die guillotine ~ou 
kenk ter beskerming van die plaaslik 
amptenary. " 

Talle impromptu-plakkatc IS gewuif, 
waarop diverse belydcnisse driftig aan 
geverf is: "My bum is bigger than you 
think so give us more. eats", "Maries 
is v~rkoop vir RIO 000", "Steck 
Kampusbehecr op die kapitalistiese 
hondel ", en dies meer. 

LEIERS MET .JEEP 

BYNA GF. NAK 

MET die mislukking van die eerste 
llanval op die Kremlin he! die 
b~togers hul na Coetzenburg en 
dIe Sportkantoor gewend. Hier 
~laan die voorbokke, gesete op 'n 
J~e~, 'n brughoof oor die Eerst e 
n~ler. Groot getalle Mattes (mao, 
nie die dagblaaie se getalle nie), 
het deelgeneem aan die stryd om 
Ineer sitplekkaartiies vir Inter 
varsity aan studente te laal toe- 
~ "'!. Die toegif wat op die be- I 
OKlIlg gevolg het, voldoen egter 
nOg seensins aan die revolusionere 
;e eisc nie. Groot ontevredenheid 
Icers nog. 

Vo 

IN , • • vir u 
AKNE 8 HAND LIN 
DIEPREINIGING 
VELAFSKILFERING 
HAARV RWYDERING m t w rm w 1<1. 
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! IAkadernie enigste gernengde 
~~\ byeenkoms op 

Pretoriase karnpus 
DEUR verskeie byeenkomste en beplande veelrassige byeenkomste is die Raad van die Universiteit van 

Pretoria genoop om hulle houding teen opsigte van sulke geleenthede te formuleer. Uit die beleidstuk 
het geblyk dat die Raad eerder gemengde akademiese byeenkomste as -sportbyeenkornste sou ondersteun. 

Om verd re verwarring te voorkom 
oor g mengde byeenkomste aan die 
Univer iteit van Pretoria het die rektor 
van die universiteit, prof. .M. Ham 
man, onlangs 'n verklaring uitgereik 
in. ake gernengde byeenkomste op die 
kampus aan y tudenteblad Die Perde 
by. 

Volgens prof. Hamman was daar 'n 
groot "geskarrel" deur die studente en 
di openbare pen oor die "bont" 
inrervar: ity met Wits en die veelrassige 
trapkarwedren, onder dat iemand die 
amptelike beleid van die Universiteit - 
r ad oor g mengde byeenkomste gevra 
het, 

In die v rklaring se prof. Hamman 
dat dit die Univer iteit raad se oortui- 
ging i,. dat. dit die pHg is van die b!anke • 'n bevredigende motivering vir die 
om die nie-blanke by te . taan in sy h ' b k t k 1 HIERBO verskyn die spotprent- ontwikkeling. Hierdie bydrae moet ou d~an so n yeen oms vers re sa 

tekenaar van Wits Student se gra- egter geskied binne die raamwerk van wor , 
{lese voorstelling van die gemeng- afsonderlike ontwikkeling. •. so 'n byeenkoms.beper~ sal ~e.es tot 

. ... die geval waar die Universiteit, sy 
de-sportkwessie aan die Universi- VERKLARING dosente en/of sy studente integraal by 
teit van Pretoria. Mag Tuks more ingeskakel sal wees, wat beteken dat d k Verder lui die verklaring dat die . .. minder vreesaanjaen voor om. Univer. iteit van Pretoria 'n bydrae sal die. kampus en sy, geriewe me vir Studenteleier op Tuks voel nou ~ ~~~~~anm~w" np~~~~~pmMu~.nt~~re~~~ 

OOM 0 KIE RAUBENHEIMER, eenkoms op die kampus wil hou, be- studentegesagstruktuur. Die verdeling 
Soet w ide ro, Stellenbosch, anse y oor Poppe skikbaarsaIweesnie;en van die SR in drie dele, nl. Binne- 

f: muurse-, Buitemuurse-, en Sentrale- 
RAADSKOMITEE studenteraad is onprakties en 'n bewe- 

ARTLIK geluk en baie dankie ging is op tou gesit om die drie liggame 
aan die organiseerders van die ,onde Pukke . 'n Raadskornitee alle gevalle moet te ontbin~ en 'n. raad te keis wat 

pa afgelope trapkar-komp tisie goedkeur, onderhewig aan voorwaarde grondwethk g regtig sal w . om oor 
op die terrein van die ingenieurs- wat die Raadskomitee mag stel en wie ~geleenthede soos Intervarsity te be- 
r. 'n BAlE belangrike etiese vraag by die Universiteit van Potchef- se besli sing finaal sal wees." ... S_IU_lt ...... _ fakult it! troom is tans of hut sogenaamde "karnavaldoedies", verbloem- Prof. Hamman het in die verklaring 

Dit wa nou vir [ou studente b dry- de kamavalkoninginne of slegs ontvangsdames is. ook gese dat die gemengde intervarsity 
~ hed (~den~pr t, ~e~, -we~, ~ __ -_- __ -_---_~ __ ------ ~ 
- woe n -swe t - omm r 0 alles 

m n d urmek ar) in die hoog e 
rat. Dit wa di ene opwindin v naf 
di eer te tot die la~l. te rondte. Vol 
in. idente, lip nnmg, humor, gemoede 
likheld - 'n louter genot om t beleef. 
Ge n wond r dat dit 10 000 (Die 
Burger telling! ) toe kouer g lok 

t ni • En di ne wat nie d ar wa 
ni het werklik iet. emil. Dlt wa 
t d nte bedrywighede op hul be teo 
Di org ni. erder en die ganse 

sk re toe ouer moet geluk gewens 
word met 'n mooi, koon byeenkoms. 
Dit wa nl ont ier deur g drag van 
twy lagtig ard, drankmi bruik, vuil 

I. on hoorlike kleredrag - enige 
iet n g ti f en leJik nie. Jnte nde l! 
... Wa rom kan dit nie van .1 on 
stude n te aktiwiteit kenmkerkend 
wee ni ? 

Dis dar m I kk r om tud nt te 
ween om die tudente aktiwiteite in 
6 'n g es en up so 'n wy te b leef. 
Mooi so Matie ! 

Dr. Muld r het in y toespraak oor vraag nie toegelaat sou gewees het nie. 
Afrikanerskap in Afrika glad nie eers So kan 'n voorsitter darem toon dat dit 
melding gemaak van ons land se vier afgekeur word alhoewel hy min kan 

MOor TE politieke partye nie. Nog minder het doen indien daar in die groep as geheel 
Almal op die kampu voel egt r nie ieman~ aan hom 'n vraag gestel oor swak opgetree word. 

10 gelukkig oor die keuse van die bevol~Ing~, gr~nd ~f pro'pors~0!lele Aangesien hierdi dan 'n wolhaar 
"doedie " nie wie se hoofta k dit i verdeltng 10 Suid-Afrika. DIe mintster storie i , kan ons as Maties weet dat 
om ga: te n vermaa likheid terre by het ook glad nie op enige vraag hoege- daar darem nog nle so swak opgetree is 
arn val to ontv ng. Veral di mansstu- naamd geantwoord" ... dan sal elke nie. Indien hierdie as voorbeeld dan uit 

d nte brom 0 r die beweerde koon- boer y roer neem en sy grond verde- u hoofartikel weggelaat word, stem ons 
heid van die "karnav Ido dies". 'n dig" nie. volmondig met u saam dat sprekers nie 
Brie krywer in di Wapad van 21 By die ASVS-vergad~ring wa net ongeskik behandel mo t word nie. 
Maart vra he tig vir die af kaffing van en dosent t~enwoordlg. Slegs ~et DIE skrywer merk tereg op dot Die 
di "doedi ". veral omdat hull Jank hom kon Rykie van Reen~~ 10 verbin- Matie 'n "skyn van waarheid" hieraan 
ni die mooi te m isles op die kampus ding tree n1. dr. R. C?ll1~mee. Hy verleen het, en nie dat ons dit onom- ;::::======::::::;::======~ i ni ontk n t n sterk te dat hierdie beweer- wonde vir die evangelie verkoop het 

. de in, ident die aand pI asgevind het. nie. (Ons het dit 'n "beweerde insi 
Inteendeel hy meen dat die gehoor dent" genoem.) Die beste wat ons 
hulle onb rispelik gedra het, Hy her- verslaggewer van "bird" gehoor het, 

In di hoof rtikel van die Ilde jnn r hom gter dat die to Tie wat was 'n gemompel by 'n sekere vraestel 
Wapad rig die red kteur 'n v r oek tot Rykie van Retmen in Rapport aange- ler. Op verdere ondersoek her dit ge 
die Puk e om die "meisies" ni t haal het, vyf jaar gclede by 'n politi .ke b/yk dat van die pero;one wat die 
lOb I ter" of" e r t m • k" nie, a 'ook verg d ,ring in die Banketsaal plaa. ge- vergadering bygewoon het. sommige 
m ni un t Ii fd " te v rg l ni . vind h t. Oit i. dus 'n vergi sing met dr. niks gehoor het nie. terwyl In poor 

Die karn v,lvoor itter, rom. J. Preto- Mulder e jong to vergad ring op Stel- ander "iets soos bul of 'bird' .. kan 
riu, t t dit ook duidelik in 'n rlikel lenbo eh. orllhou. Soos die hriefskrywer weet her 
d Lt die. karn valtloedi geki s word Dr. Muld r self ontken dat iemand ons tevergeefs pro beer om hom 'elf Ie 
v nw hull persoonlikheid ow I as hom tyden die ASVS-vergadering 'an- bereik. Die boer·en-sy-roer-storie is in 
hull voork ms en ni legs op grand gespre k het op 'n manier wat hom in ieder geval onsin. 
van voorkoms nie. die verleentheid ge, tel het. Dir is miskien jammer dat ons die 

Om Rapport reg tc help, at !yd- "b~weerde insident" hoegenaamd in '--------------__,., ........ ---. '---------------------1 mor. wees. Oit is net jammer dat Die die hoofartikel opgehaal het, aangesien 
Matie 'n skyn van waa~heid hieraan In hele paar onbest,ede gevalle van 
v rle n het. toeskouerongeskiktheid (hv. die genl. 

f' k kan u ver. kef dat indien iemand l'nn den Bergh en Harry Botho-huiden· 
up hi I(he l,Iy e SOli opg lr c het, die Ie om maur Iwee Ie l1oem) voor die 

hand If. Red. 

D 

aUD KAAP 
S YFBLOKKE 

• 

lewer tot hierdie ontwikkeling op met Wits en di veelra ige trapkar 
akaderniese en wetenskaplike vlak en wedren nie toelaatbaar sal wees binne 
dat g mengde byeenkornste op die die genoemde raamwerk nie. Luidens 
kampus mag plaasvind. Hierdie byeen- die Wits Student van 24 Maart het die 
komste moet egter luidens die verkla- Regering die nodige toe stemming vir 'n 
ring voldoen aan die volgende vereistes veelrassige trapkarw dren op die karn 
naamlik dat: pus van Tuks gegee. Die Rektor het 
• sodanige byeenkomste beperk sal egter geweier om dit toe te laat. 
wees tot noodsaaklike akadernies/ 
wetenskaplike byeenkomste; 
• die referate, toesprake, voordragte,. Na d.ie kwessi~ van 'n gemengde 
ensovoorts, wat daarop gehou sal word, intervarsity m~t Wits op rnassavergade 
beperk sal wees tot akademies/weten- nng verw~~ I m~t.160 stemme tee? 
skaplike onderwerpe en dat politieke oor 95, 1 n petI~le opgestel waa!m 
of kwa i-politieke voordragte oor poli- versoek wor~ dat n ma~sa~ergadefl.ng 
tieke of kwasi-politieke onderwerpe weereens bele ~or~ om ~l~ Intervarsl~y 
werpe nie toelaatbaar sal wees nie; te bespree.k. I:Ilerdie petisie, wat geng 

was aan die binnemuurse SR van Tuks, 
was korrek volgens vereiste opgestel. 
Volgen 'n berig in die Wits Student 
van 14 April wa die petisie egter 
onwettig omdat die petisie gerig was 
aan die binnemuurse SR wat nie oor die 
nodige jurisdiksie beskik om oor Inter 
varsity te besluit nie. Slegs die Sentrale 
SR mag oor kwessies soos intervar ity 
besluit. 

ONTEVREDENHEID 

MOTIVERING 

BONT GESKARREL 

/ 

A dit blyk dat hierdie dames jool 
koninginne is. dan ou hierdie verkie 
sing 'n add r an die boe em van die 
Pukke w es, aange ien dit neerkom op 
mense verheerliking en die eerste gebod WILLEM DOMAN, ASVS-Voorsitter, skryf: 
oortree. 

Vanja r vier udoedies" wis I DIE bewering dat iemand Dr. Connie Mulder met vraetyd tydens 'n 
volg n die Wopad van 14 Ma rt vanaf ASVS.vergadering as "bird" aangespreek het, is van aile waarheid 
vibrasie V3!l "lewe ,n. vrolikheid" ontbloot. 
" lein en pl ant", "netjie , regop n 
~arm nt" tot by "'n dr sd npoppi ". 

o T WA AP 

NAA. T LlHFDE 

PETISIE 

Op Varsity 
ONWETTIGE TOETSE 

Die joolvoorsitter van die RAU, 
mnr. Eric A perling, is baie oatevrede 
oor die gebrek aan amewerkihg van 'n 
groot aantal dosente tot die 001. Rune 
gee glo onwettige toetse i jooltyd en 
wier om die joolblad te koop. 

Volgens 'n . enaat be luit wat voor 
af geneem is, word aile dosen te onder 
werp an 'n reeling waarvolgens hulle 
geen toetse of take mag ople in die 
Joolweek nie. Taite do ente het egter 
in die week met hulle akademiese 
programme voortgegaan asof daar geen 
Jool was nie. 

GROET 

"Wat i aangenamer as om iemand 
te gro t en vriendelik gegroet te word. 

Maar vir so baie Pukke is dit 'n 
kruis. En hier is die a ter die groot 
sondebokke. Liewe meisie, as 'n man 
jou in die duikweg groet beteken dit 
ni dat hy met [ou wU trou nie. J ou 
leep gro took ander mei ies." 
- Hoofartikel uit di Wapad van 14 
Maart. Die krywer is mnr. Attie 
Gerber van die koshuis Liberalia. 

KONFERENSIE 

Die Perdeby. blad van die Univer i 
teit van Pretoria, is van plan om vanjaar 
'n Redakteurskonferen ie te reel, die 
gelyke waarvan verlede jaar op Stellen 
bo eh aang bied is. Daar word beplan 
om die konferensie nog in hierdie 
semester te iaat pI asvind. 

Op Varsity 

pikkie blommaert 
mansuitruster stcllcnbosch 

I 

NDMARG 

Y .. V .. LOS 
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BO: MODE 
PARADES dien 
gewoonlik om 
uitrustings te ver 
toon. Die beken 
de "Merry 
Widow" se bena 
dering het egter 
veel meer by val 
gevin d. Die organ 
iseerders van die 
dans moet rond 
borstig gelukge 
Wens word met 
die inisiatief wat 
huue aan die dag 
gele het, en daar 
lean slegs maar 
vertrou word dot 
hulle sal poog om 
Marilyn se dienste 
vir volgende jaar 
te verkry, 

REGS: CHRISTA 
VAN DER MER WE se 
drama-agtergrond het 
st erk inslag gevind by 
Roell en die twee kon 
hulle nie daarvan 
weerhou om uiting 
aan hulle talente te 
gee voor die immer 
klikkende kamera van 
Johan Stander nie. 
Die lema van Huis Div 
se dans was "Die Jaar 
van die Vrou': 'n 
Klomp van die paar 
tjies het hulle vrolike 
aankoms by die dans 
te danke aan 'n vin 
nige besoekie aan Lan 
zerac voor die tyd. 

ON/J}:,'P: TE'N minste een welbekende dos nt 
vocl dat handelsdanse nie net vir studente is 
nie. lfy het stralend gefukkig ~ gang gegallll 
ell gesorg dat hy en .\J' metgesellin die aand 
len volle If niet. 

'BO: VEEL WYWb"'R' Y word tell st~el1g.~te afg~ 
keur deur die maatskappy, maar hierdie geluk 
ki jong man laat nie toe dat sy l1ayw~r 
h;;rdeur gedemp word nie. 1'e oorde~l a~n ~~e 
glimlagte van die dames Vif~. hu~le die situaste \-_,.._ _ _,.. .......... ._.. 
ook geensins a[keurenswaafi Ig me. 

LINKS: JlfE'RDlE 
nimlike jong dame 
se maat het klaar 
blyklik iewers vas 
ge/zaak en daarom 
he t sy maar hoar 
fot o aileen loot 
neem. Die verbete 
trek om hoar mond 
dui daarop dot die 
ollgelukkige afwe 
sige klippe gaan 
kou wanneer hy 
weer eelldag sy ver 
skyning maak. 

R.B'GS: AKTIWIThlT by dans is nie slcg« 
beperk tot die dansery self nie. Die mans 
verkeer gewoonlik vroegaand in die kroeg ell 
laataand verkeer hulle ook sosiaal. 
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WEL S NE 
I "gebeur random die Matie-Tukki -wedstryd raak by die 
dag meer interessant. 
Die situasie het so ontwikkel: Toe daar begin is met die reeks 

rugbywedstryde tussen Stellenhosch en Pretoria, wa dit gemene 
k dat dit klubwedstryde sou bly en nie 'n poging sou wees 

om die tradisionele intervarsities van die twee universtieite te 
vervang nie. Die eer te twee jaar ] 973 en 1974 - was dit ook 
so. 

Vanjaar het die kragmeting ontwikkel in 'n volbloed-inter 
varsity, en besonder veel twiste en ongemak tot gevolg gehad. 

Vroeer vanjaar besluit die Studenteraad weer om Die Besem, 
lie spesial blad wat al om die ander jaar verskyn het wanneer 
di rradisionele intervars ity tus en Stellenbosch en Kaapstad op 
Coetzenburg ge peel is, vir die US-UP-wedstryd te laat herleef. 

later kom daar aanduidings dat hesonder groot getalle 
1 ukkies hierhcen kom vir die wedstryd n dat hulle op die 
pawiljoene wil ing. Die SR st m nou toe Lot die aanwysing van 
irigente ' en 'n sjampanjenooi en die h u van sing-song. 

Geleidelik word die wedstryd al meer 'n intervarsity. 
Ioe kan lie kaartjie-mol ste. Na onderhandelings met die 

WP-Rugby-Unie is daar ulteindelik 3 200 . itplekkaartjies vir 
rellenbosse studente bekom. 
B stellings vir veel meer is egter reeds op daardie tadium 

ontvang. Op 'n vergadering waar die Uitvoerende en Sentrale 
B ture van die Rugbyklub, die Rektor en die Voorsitter van die 
Intervar Itykomitee teenwoordig was, is besluit om slcgs 1 000 
kaartji a n die Jnterv: rsitykomitee, twee kaartjies aan elke 
inge krewe rygbyspeler, n die balan aan belang: tellendes in 
manskoshuise en wyke toe te ken. 

Oor hierdie verd iling is die meerderheid studente baie bitter 
n met goeie reg. Die Studenteraad se hantering van die hele 

aangeleentheid was van so 'n aard dat dit sekere verwagtinge 
ge kep h t. Dit het meegewerk om 'n rugbywedstryd in 'n 
intervarsity te ornskep; om 'n uiwer portgeleentheid waarin 
net rugby-entoesiaste "n belang sou he te omvonn of te laat 
ontwlkkel in'n osiale geleentheid waarin elke student betrokke 
i : nie omdat almal 'n erg het aan die sport nie, maar bloot 
omdat almal Matie is. 

Die verdeling van kaartjies is egt r onder sigbare protes van 
di SR deur oorwegend rugbymensc gedo n en dan op so 'n 
manier dat elke inge krewe speier (0 hy ooit g an speel is nie 
t sake nie) noodwendig geholpe raak en dan nog 'n verdere 
kaartjie het om uit te deel. Nie-rugbyspelende Maties en dames 
kry moeilik of glad nie. 

Die situasie is ongetwyfeld onbevr digend. Dit is nie 'n gocie 
tyd vir di SR om vrom mosies ante neem oor 'n betoging 
wat alma] geniet het en wat boonop etlike ekstra kaartjies 
bet k n het nie, Die SR, anders swat beweer word, staan wel 
01 der 'n verpligting om ake aangaande hierdie "intervarsity" t 
ree nie reglementer nie, maa orndat hy h msel al 0 deegJik 
cI' n ee ingelaat het. 

Sanlamgebou 205 
28 April 1975 

DIE Studenteraad besef dat die betoging oor die rugbykaartjies in 'n goeie gesindheid plaasgevind het, 
maar hulle keur die gebruik van betogings om besware te opper af. Voldoende kanale waardeur protes 

aangeteken kan word, bestaan en behoort gebruik te word. 

Dit wa. die trekking van 'n mosie 
van Piet Vorster en Dirk Badenhorst 
wat op die Sk-vergadering van 28 April 
met twaalf temme teen een aanvaar i . 
Petro van der W sthuizen het nie die 
mosie g steun nie, 

In y motivering her Piet gese hy 
meen dat 'n betoging die geleentheid 
bied vir onverantwoordelik optrede en 
dat die SR. a. v rteenwoordiger van die 
Studente-unie, misken is deur diegene 
wat aan die betoging deelgeneem het. 

Die eerste het gekom van Brenton mosie nie gesteun nie. Gawie het ge 
Geach en Tobie de Villiers, waardeur meen dat men e nou onnodiglik op 
hulle die SR versoek het om 'n beroep sekere aspekte van die lied attent ge 
op die Stellenbosse tudente te doen maak word, Johann Treurnicht het 
om hulle behoorlik by Saterdag se gese dat woorde wat nie gesing word 
Intervarsity te gedra en niks te doen nie, nie aanstoot kan gee nie. 
wat die Universiteit se naam sal skaad 

Ses-vyf nie, 

MOll ter 
Piet het ook e e dat ander midd Ie 

vir be wa r maak, soo. 'n monsterver 
gad rin , b skikbaar wa . Hy meen dat 
die optrede van die betoger di toe 
kom van die Matie-Tukkie-wedstryd 
nog meer onseker maak as wat dit tans 
is. Verder het hy ook gese dat 'n WeI SR s'n 
betoging in die strate onwettig i tensy _ 
die to stemming van die plaa like land- 
dro verkry word. Piet het in sy motivering genoem dat 

Dirk Badenhorst het in sy sekon- die verrigtinge by Vergenoeg hierdie 
d nte-rnotivering aangevoer dat die keer die SR se direkte verantwoordelik 
"rna agee" wat by so 'n betoging heid is en dat hy baie sterk voel oor die 
opgesweep word 'n teelaarde skep vir saa~. In ~twoo~d op '.~ vraag het h,y 
onverantwoordelike optrede en dat gese dat die Junior Breebestuur en die 
mense hull elf as 'n gevolg hiervan Intervarsity-komitee die aand toesig sal 
mag "vergryp". Hy het gemeen dat die hou. 
gebruik van die regte kanale net sulke ~~!'!'!""""!I""'~~"!"""~~~~~~!"I 

goeie, indien nie beter, re ultate as die 
betoging ou gelewer het. 

Die Ie de het ook gevoel dat die SR 
die betoging a protesvorm mo t af 
k .ur om te verhoed d t 'n presedent vir 
verdere betogings dalk geskep word. 

Petro het genoem dat die hele itua 
,sie dalk a. pligsversuim aan die kant 
van die SR gekonstrueer kan word 
omdat hulle uit voeling was met die 
In ning van di Student -unie oor die 
Intervarsity en die kaartjie-kwes ie. Sy 
het die moontlikheid ge-opper dat die 
SR 'n monstervergadering moe b Ie 
h t. 

Onaanvaarbaar 
Bobby Bertrand het toegeg e dat 

Pet 0 moontlik: reg is ten opsigte van 
die laaste punt, maar verder gemeen 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~i dat ~ gebrek aan Ta ion alit it m t 
uJke betogings voorkom en dat dit vir 
hom betogings as protesvorm onaan 
vaarbaar m ak. RED 

HOC R OAKT UR: KOOS BEKKER, Bonne E peranca (02232-303). 
9·10vm. Wilcock· bou K. 211. 

A REOAKTEUR: FREDDIE MARAIS, Ponta do Pargo 2, 

ORT: ANDRE ODENDAAL, Helderberg 

d 
Carl 

Cloat. Minett 
Sch Ikwyk. Ian 

th (4233) 

Ge n straf 

OP 
Laat be rig: 

OE TOLLIES 
se plig'" 

TOR'LE van algehele chaos het leiding gege het. 
gisteraand buitekant Tollies 

geheers, toe meer as driehonderd GEEN AR ESTASIES 
studente -- beide Maties en Tuk- Volgens Kapt. P.J. du Toif, 
kies - motors in die straat voor- tasiebcvelvoerder van die SA Polisie 
k b 1 . op S tellen bosch , is geen persone ge- 

ge eer en ~et o~te s beskadig arresteer nie. Die wat wei opgelaai is, 
het. Verskeie v uisgevegte het i. na 'n goeie waarskuwing laat loop. 
onder die opgewonde skare uitge- Hy het bygevoeg dat geen verdere 
breek en die wanorde is eers be- optr d teen die sond bokke beoog 
eindig nadat die polisie vier stu- word ni • 
den te met die vangwa verwyder 
het. 

BERO P 

Kapt, Du Toit het terselfdertyd 'n 
Volgens wat Die Matte vemeem het, beroep op die studente gedoen om 

1 ct die moeilikheid ont taan nadat hulle v al van and en more-aand orde 
Tallie (> druk besi was, dat sornmig Iik te gedra. "Ons is gewoonlik baie 
v n di studente ni and r as op die iimpatk g ind teenoor student pret, 
. ypaadjie on drink nie, Daar he! glo maar wann r dinge handuitruk soos 
toe :~truweling ond r hull ontstaan gL teraand, word ons gedwing om op te 
wat weer tot di verder moleste aan- tree," het hy gese. 



OP die [oto bo ontspan 
DEMPERS beltaaglik ill haar 111- 
tervarsity Tshempie. Daar word 
gese dat haar van niks te doen he! 
"net die wyse waarop .\J' die stem- 

~ tning affekteer nie. Inteendeel! 
Met sulke mooi meisies om hulle 
aan te spoor kan 'n mens nie sien 
hoe die Maties more kan verloor 
nie. 

belang tel r n 
vir AkadelUiese 

e 

Vryheid Treurnich 
AS DI UNIVhRSITbIT w erbaar wil wees, moet hy waak te n di llo ofie wat 'n anti-na ional en 

anti-chri telike ob e i het, het dr. A.P. Treurnicht, LV vir Waterberg, v rlede Vrydagaand by die 
l pening din e van die A. VS e aktualiteit kUTSU p G udini g .e. 

HELSHOO TE VIER 
TWEEDE JAAR 

Van die SOSIALE R DAKSIE 

Die program het soos volg verloop: 
Siend dat dit nou die dae van lang 
feeste is, het seksie 6 die Kaapse Fees 
verleng om sy klimaks in die Hels 
hoogtefeesweek te bereik. Op sy hurt 
kulmineer die fees weer in Vryd gaand 
se partytjie. Nieteenstaande die feit d?t 
Kaap tad burgemeester, Mnr David 
Bloomberg. we ns and r verpligtinge 
nie die uitnodinging na die fce. week 
kon aanneem nie, het die fee groot. 
dimensies aangeneem. Soo war here 
het hulle t en Irene netbal gespeel en 
die lang ure tussen klasse dcur met etes 
in die Lanzerac en vlei. braaie in J o~ 
kershoek afgewissel. Die sukses v~n die 
speletjiesaand word bewy ~e~r die uur 
van af.luiting: tien oor vyt die volg n- deoggend. r-----------~-------------------------------- ~ ~ 

ENRICO 
Tydens 'n tradisionele ete oorhandig 

die primarius, vanjaar Johan Treur 
nicht, jaarliks 'n scrtifi~aat aan :n 
persoon wat volgens die ko. huis- 
bewoners '''n bcsondere diens aan . ttl- , .• •. . ., • • 
dente lewer". Hierdie per oon, v njaar DIE lang verwagte handbo k oor di JO malt ti k h () pas ond r di tit 1 Jo rnalit h 
Enrico Milani, word as eregas onthaal eers byt! "verskyn. Hi rdie publika ie vul 'n 1 mte wat al 'n bai lang tyd h taan. 
en op die ererol geplaas - die vorige 
twee ge irdes was die kroegma": van 
Tollies en die jaar daarna mnr. Painter, 
die eienaar van Tollies. 

as die og a 

ELNA BURGER is Stellenbosch 
se eerste Sjampanjenooi sedert 
1972. Dit is aanvallige dames soos 
sy wat ' opvallende verskil aan 'n 
span se vertoning kan maak. Haar 
VOorgangster, lise Schmidt, het die 
VOorreg gehad om aan die wen 
span se kant te wees. Ons hoop dit 
val Elna ook toe. 

BLY ENKEL 

Aanso ke am die volgende peste in 
die redaksie van Die Matte word inge 
Wag by Die Voorsitter, Publikasie 
kOtnitee, Sanlamgebou 205, Stellen 
bosch: Sub-Redakteur Sport (1) en 
Sportver laggewers (4). Aansoeke sluit 
am 12vmop 12Mei 1975. 

By dieselfde adres word aansoeke 
~m die voJgende peste van Die A kker- 
101 tot 23 Mei 1975 am 12 vm. 
ingewag: Hoofrcdakteur, Sub-redak 
teur, Fotograwe (2), Advertensie: (3), 
Spotprentteken ars (2), Organiseerders 
~ej. Akkerjol (2). Verslaggewers (6), 
Fin itHe adviseur, Tiksters (2). Sekre 
tare rse en Tipograaf. 

KLIMAKS 

En Vrydagaand di 25ste April bre k 
di klirnaks aan s die sowat 350 ~as!c 
b gin partytji hou. Di cet .aal I n 
danssaat ornskep met groat blommc 
rangskikkings, 'n spuitfontein met egte 
plante om in die ho k en ke~~ . so ~ro~l 
soos bruinbrode op 'n t feltjie. Buite 1. 
die grasperk met . ile t()cg~span ~aar 
die mcnsc sou e t t rwyl die eabags 
orkes strelend mu: i kin di . agcr~rond 
. peel. Vir dieg n onder dle h~~ I d 
wat 'n rustiger verjaar dagpurtytjie v r- 
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DIE OPWINDING van 'n naderende Intervarsity laat gewoonlik 
amoreuse bedrywighede hoogty vier. Kaartjies vir die wedstryd 

vertolk die rol van Cupid se pyle en die rugbyspelers is dan ook die 
manne om mee rekening te hou. Menige ruwe rugbyspeler het die 

natuurlik g en t kort at we s nie. Op hoofpawiljoen so 'n aantal "ringside- geleentheid om 'n brose spierbewonderaar nader te klap. 
watter redelik gronde daar be luit is seats" beskikbaar gestel het. Aan die Daarom gee ek dan ook ex officio teen Carina Uys van Lydia gewen, Die 
om in o'n "kaartjiedroogte" aan elke arrne man met die groot agterkwarte ekspertadvies aan elke meisie wat nie blonde Adonis, oftewel Edwin Carner 
ingeskrewe peler twee kaartjies te gee, wat sy nood ook per plakaat bekla het' die ring-songs bywoon nie, Woon die on vertoon bestendig in die Ou 'Bachet 
weet ek regtig nie. wiJ ek net se: ons dink aan jou in jou rugbyoefeninge by en kraal van genoeg- ors en Thea Grobbelaar word meermale 

uur van nood, u met die groot "bum". doening. in die orngewing gesien. 
T _VERGE ,FS? Detente is vanjaar blykbaar die Pierre de Kock van Wilgenhof (en 

. " eutelwoord. Een van .die plak~aatdra- "SPORTING" ooklid van die koel "Alfa-squad") gee 
Daar l~ ook nog die groepl~ van ers ~tel voor dat ons .hewers die Inter- Andrew de Kock het dan ook die Heleen Kritzinger geen beweegruimte 

ongeveer. ",??O stude~te wat bale ge- varsity op Robbeneiland moet gaan nie en die verstandhouding tussen 
trou al die smg-s?ngs begewoon het, hou. En op Robbeneiland is daar vol- bal in Louise se hande geplaas en Corne Marais en Coreen Olivier is 'n Ius 
V~lgens gerugte lS. (of was) daar .'n gens gerugte 'n sekere Mandela besig blykbaar gaan dit voorspoedig. Christo- vir die oog. 
duisend kaartjies vir hulle opsygesit. om 'n fyn studie van Groot Verseboek pher van Eendrag verkeer in beserings 
Nadat aJ die and~,r belanghebbendes te maak. Nou sal dit 'n goeie ding wees tyd want Jeanne is g10 beenaf. Die 
hul kwota van die g tal gekry het, (veral aangesien die akademiese ideaal tennisspelende Chri tine Marais het aUe 
wonder 'n mens hoe die res verdeel op Stellehbosch so 'n bietjie betwyfel teenstanders met skoon stelle geklop Die reen mag die lntervarsity belern- 
moet word? En op welke diplomatiese word "P ctora Roborant Cultus en Theuns Kotze van Eendrag inge- mer, maar Louise Louw en George 
wyse moet die nuus aan 'n "sing- Recti?" volgens 'n ander plakaat) om palm. Hettie Diirr het die spoed van 'n Zondagh is kop in een mus en Use en 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~na ~ uih~kende lugbyweddeyd ook vkuet mau Kobus Bosman hetb~~ Johan be*ou ~ ~mbrecl se docl~ 
so oor 'n bi rtjie 'n bietjie poesie-op- baar 'n laat laagvat ingekry. Lydia tweerlei, Tersia Kitshoff verkeer nog 
voeding te kan kry (nie die van Die Albertyn is na bewering die gunsteling steeds in 'n beswyming na die vakansie 
Taak se agterblad nie). En bier is juis onder die tweeling van Simonsberg en in Bloemfontein maar mag die feeste- 
baie oedkoper daar. lollie Nortier het die kaalkopstryd like stemming wat heers haar horisonne r-------"--- ·._----....--------------.verbreed. Willem van Helshoogte en 

Anita van Heemstede be tree ook glo 'n 
nuwe era terwyl Ernst Louw en Greta 
Engelbrecht nog diep spore en die 
annale van die liefde gaan trap. 

Verder is daar 'n fluistering dat 
Bruce Jenkin 'n lid is van die uitver 
kore groepie wat Whispers besoek en 
Janine is glo die [oviale gasvrou. Die 
gerug wat die rondte doen dat daar in 
Enrico's 'n gedenkplaat vir Frands 
Newham en Moira Meyer opgerig gaan 
word hou nie veel waarheid in nie. 

Joodse studente aan UK wa t is deur die 
Maties se Sangkornitee besluit om die 
spotnaam "Ikeys" te gebruik, lets 
waaroor hulle lank gedreig en gekla het 
voordat die benaming aanvaar is. 

En in 1972 met die laaste tradi 
sionele Intervar ity tussen Maties en 
Ikeys ontstaan daar toe die probleem 
oor "ingeskrewe studente", 'n saak 
waarvan almal reeds kenni dra. 

TURKSVY. 

Oar die Intervar ity met Ikey het 
vanjaar se SR 'n baie involle bestuit 
geneem, 'n Tradisionele Intervarsity 
met Ik y, waarby aUe ingeskrewe' 
studente betrek sal word, i in begin I 
gesteun, Nou is di turksvy gepluk en 
Ie dit in die Ikey-kamp, g reed om 
geeet te word, by wyse van preke. 
Laat ons nou maar hoop die aak word 

'n BOLAND BANK 
HUURKOOP is 'n WINS 
KOOP vanaf aankoop tot 
aflewering. Volledige 
dienste. 

freddie 
• mara 

SWEWENDE KAARTJIES. 

Binne die koshuise se die men e my 
gaan dit self nie so goed nie. Daar is 
blykbaar so 'n klompie meer kaartjies 

Hoewel dit amptelik nog nie bedoel as wat daar rugbyspelers is. En die 
i om in die tradisionele sin 'n verdeJing van hierdie kaartjies is nou 'n 
volbloed Intervarsity te wees nie is dit heel ander verhaal. In sommige kos 
moeilik om te glo dat die rna nne van huise word .0 effens afgewyk van die 
die Sportkan toor werklik so uit voeling algemene beleid en word kaartjies uit 
met die algemene studentehouding ten gedeel na aanleiding van senioriteit, 
opsigte van die wedstryd kan wee" Dit lojaliteit, en .. En vir hierdie swewende 
moes reds met die heel eerste Matie- kaartjies - soos die verlore rewolwer 
Tukkie wedstryd vir almal duidelik skoot in een van VSAT e pasopgevoer 
gewee het dat dit nie slegs 'n gewone de eenbedrywe - is daar 'n groot 
"klubwedstryd" is nie. stormloop. 

Maar nou het Stellenbo ich 3800 
kaartjies en byna 9 000 studen teo En 
hoe nou gemaak? Byna groter enter 
vredenheid heer nou op Stellenbosch 
oor die verdeling van die beskikbare 
kaartjies. En verdelingslogika werk 
nou so: more se gebeurtenis is 'n 
rugbywedstryd en omdat die woord 80 
verlangs 'n a. sosiatiewe verband het 
met die woord rugbyspeter, kry elke 
ingeskrewe rugby speier nou twee kaart 
jies: een vir homself en een vir 'n 
moontlike metgesel - waaraan daar 

DITSWEEF 

Die moontlikheid bestaan dat een 
van die rede vir die reeds baie beroem 
de aanslag op die Kremlin juis 'n vrees . 
en vermoede van die swewende kaart 
jies was. Ek reken een van die plakaat 
draers het 'n briljante oplossing gehad: 
miskien moes ons maar Hewers met die 
Kaapse Stadsraad onderhandel het vir 
die huur van Tafelberg, Of miskien kon 
die bierbrouery daar skuins agter die 

KRYFBEHOEFTE 

ARDEN 
LENTHERIC 

BlED AAN STUD NTE 
DIE LAA<.STE PRYSE N GROOTST RE KS 
SKRY BEHOE ES, T KENINS RUM NTE 

aber a tell en Staedl r Agentskap 
TEK 'NMATERIALE, KUNSMA ERIAL, 

AKTETASSE, DRAAGBAR TIKMASJlENE, 
DRAA. JBARE MINI-R K NMASJIENE, NS. 

ANDRINGASTR. 13,STELLENBOSCH, TEL. 2903 

WALTOII 
EIKEST AD-APTEEK 

REV LON HELENA 
ELIZABETH 
QUANT 

s. Wyn tn :J{uwe GfJate ... 

"AFRIKA treur" was die im- 
plikasie in die Nederlandse 

Sondagaandtelevisie-rubriek De 
week in beeld na die Republiek 
van Suid-Afrika se eerste pre 
sidentsinhuldiging: elke reenjas 
stap toe met sy sambreel en 
triestigheid in die hand. 

En nou, na anderhalf dekade, 
het Afrika tog geglimlag: die son 
het hom in die Kaap se groot vuis 
gele en met groot skoene in Adder 
leystraat afgestap. Die dag was 
"knypskoon" met geel frangipani's 
in Die Laan. ('n Baba-handjie leun 
ui t sy rna se rugsak om aan die 
skulp-krale om my nek te voel.) 
"Die eerste blare val so stilweg in 
die rook-vaal bos en laan.! dat die 
takke van die lang populiere all 
teen elke Iigte more witter staan." 

oor die eter van 'n National Pana 
sonic-radio die Onse Vader. Dan 'n 
trompetgeskal, 'n saluut van 21 
kanonskote, nege Impala straaljag 
ters oor die Parade en hande wat 
wuif. En "Ek beloof ... " 

Te min oomblik. Meneer Goud, 
om in jou een hand te hou. Net die 
sleutel van Thynhys. 

Tog, die man waarvan Novalis in 
Ofterdingen skryf: HEr fuhrt des 
Goldes Strome/ In seines Konigs 
Haus/ Doch fragt er nach ibm 
wenig/ Und , bleibt mit Freuden 
Arm." Hierdte mynwerker van 
Novalia verheug hom in die aarde en 
wil nie die produkte van sy arbeid 
besit nie. 'n Ware wetcnskaplike of 
filosoof, 

So vele laat die berg van "GOLD 
UND G LT" met sy voet op hul 
kele staan. Net hy wat b op die 
berg kan kom, is die heerser van die 
wereld: "Er bleibt auf den Ge 
birgen/ Der frohe Herr der Welt." Die grootste oornblik in die man 

se lewe: Motorfietse en perde en 'n 
groot swart motor. Iewers kom daar AN LEN JORDAAN 

1111111::::::)llilllll,11 

KOP IN EEN MUS 

RUBINSTEIN 

Tot later 
Jul eie 

SG·Loerder 

COTY MARY 
VITAMOL EN 

SPESIALE AFSLAG VIR STUDENTE 
VEEL MEER. 

PARFUUM TE KUS EN TE nUR. 



IVervolg van bl. I) 
organisatori se funksies. Volgcns dr, 
du Toit ontwyk die skrywer die basicse 
P~obleem van die intellektuele se hou 
~lng ten 0psigte van die veranderde 
~~t~l~sie. Volgens die spreker is dit 
hPles van die Afrikancr-intellektucel 

~~! nog proheer om nasionalis te v.:ee,. 
, Ie probleem vir Van Wyk Louw IS of 
n ntOrele strewe na soewereiniteit 'n 
onrclnI d' b . h sver tge bedeling tot stand gc ring er, 
V' VOlgens die spreker is dit wat vir 
dan Wyk Louw die ondenkbare was, 
ole werklikheid vandag. "Die teore tiese 
'V nskuld Van die Afrikaner-idee is ver 
p~~~ deur di 'vuil hande' van die 

<I tYk. Die problcem is dus om ver lioeni 
ng te bewerkstelling." 

Af ~r. du Toit verklaar ten slotte dat 'n 
i f1kaner-intellektueel nic vandag a Bieery: 
ntellektu I' " . SUIO WI,S NOORD OOS bi'" ee n nasionalis kan woes me. 4 Sk 

'" Intell k 1 . d 2 Sk P':lSS er op bel e tue e sc houding van ag 1 Hart op 
01 ~Oort ,t Wees OJ~l in ~ic reine t ~om Almal Pass er 
IIckt Afnkaner-na, ionalisme deur II1te- Tradisioncel is 'n opel1ingbo~ op di 
ann:"1 m deverantwoordelikheid te 2-vlak'~ aanduiding van 'n huie 'terr~ 
'Van ~ar, Vir die gebruike en misbruike hand Vandag egt r peel hale s?~1 , ' 
bar frtkancrmag. By bcplcit 'n open- ; 2-bod (of 2-oorbod) wat Jut n 
gedt! forum waar alle intellktueles hul :~k nhand aandui. So 'n hand be~at »f:;S tot uiting kan bring: 6.10 hoekaartpunte n 'n ~ter~engc 
J Pp na het proff. Esterhuysen en se skaartkleur. Dit L dus 'n UltSIUltbod 
tOe e kommentaar op dr, du Toit .e~~~~~~~_::_:::""::_:========== 
hetSpraak gelewer. Proff Esterhuysen 
'fOil gcvocl dat die waarde van dr du 
8tite·:e all idings afhang van di inte 
strUkt van die mode) wat hy gekon 
die n ucer hot. Volgen: hom bestaan 

D lOdel uit te veel vereenvoudigings. 
\Vaa/~Iur 'n forum vir intellektueles, 
staao ~ulle 'n "rol' kan speel te bepleit, 
en d't r., du Toit 'n organisasie voor _ 

1 IS ' • 'Illaak. JUl' waarteen hy beswaar 

dr. Pr~:esso~ J ppe het die sk iding wat 
loen " loa maak tusscn "kultuur 
teken cn "organisasicmcnsc" b vraag 
~rganis ~ olgen hom kan mense in 
iOVol aSles tog hul intellektuele rol 

vervul. 

Kolom. van 
koop & ruil 
PE'RSONE wa t van hierdie ko 
lam gebruik wil maak, moet 
briewe of poskaarte met die 
votte besonderhede (insluitend 
hul eie adresse en telefoon 
nommers) rig aan: Die Sosiale 
Redakteur, Die Matie, Sanlam 
gebou 205, Stellenbosch. Inge 
skrewe studente vall die Un [: 
versiteit van Stellenboscli kan 
gratis plasings doen. Vir ander 
persone is die koste R 1 vir elke 
veelvoud van 30 woorde. 

HOETROUTOER USTING 
DIE' VOLGENDE hoctroutoerusting 
Word te koop aangebicd. 
'n AKAI 1721W 4-baan stereo bandop 
nemer teen R 170 (plus I band, 1 lee 
Spoel en 2 rnikrofone); twee GOOD 
MANS AX ION 301 luidsprekers (20 
Watt RMS) teen R 100; 'n PIONEER 
SE 30 A kopfoon teen R 12; vyf 2 400 
vt. hoetroubande teen R5 stuk asook 
'0 BAILY QUAD stereo klankver- 
terker (40 watt RMS per kanaal) teen 
R 1 00. Al die artikels is in 'n goeie 
tocstand. Kontak Johan Scheepers, 
(kamer 125) in Eendrag. Tel. 2135 

KAMERALENS 
},'EN SIGMA 135 MM. SYSTEM 
POCUS. kameralens. Outomaties. Prys 
R55 o.n.a. Kontak Sakkie Pretorius, 
Eendrag. Tel. 2135 

MOTORFIETS 

YAMAHA 100ce motorfiets te koop. 
KOntak B. Wakcford in Luvanda-woon 
stelle 603, Stellenboseh. 

verve 

1 75 11 

Blokkiesraaisel- R20/5/,5 
DWARS: 
7, Die gchoororgaan sc 111a. sa bcpaul 

deur ern. tig na te dink. (7) 
8. Bene om vyfhonderd led van'n 

rower groep, (5) 
9. Sics, etc en die begin van die tee 

moe t anders saamgaan aangaande die 
skoonhcidsgcvoel, (8) 
10. Blomme in karos en onder die 
dorings. (5) 
15. Hicrdic blomm is meerdere karak 
ters wat huistoe kom. (6) 
16. Bolandse produk van die wingerd 
stok he t kornmunisticse kleu r! (7) 
19, 'n Veroud rdc taalvorm wat ander 
sins maar eg is. (8) 
22. Liggaamlikc saak wat us voorwerp 
dcel van 'n objektiewe be rkouing kan 
uitmaak. (5) 
23. Met mening grond toe bring om 
met die hars te vernis. (3) 
24. L' k staan til van uiter: te verruk 
king. (9) 

Swart po isi uit t 

bcstclling tc plans, (7) 
6. Slim plan om die bal in di 

kry. ( ) 
8. Tr urm rk toon oor rat w t in 

di ban g docn is. (7) 
11. Hiernu '~11 s dander lyk. (4) 
12. Vol vreugde woon. (3) 
13. Di Icier van die trop L ni 
agterste ram nie. (7) 
14. Klcursto Wilt d urm k: ar di 
m ng. (7) 
17. Bot wees om die nor te verinn - 
wer.(4) . 
18. Hil am 
I es, (4) 

en Karpov buit <lit 

Q·K2 

KI· 1 
24) N-NI! 

Wet r een 'n po: isionel ,to( t van 
hoe g halt . Karpov b plan om N Q2,- 

AF: 
1. Aanskaff r van die m taal is geel 

of rooi. (5) 

Q·N2 

nvoudlglng van 
Spa ky 

I -KBI 
B-OI 
PBl 
B· '2 

fNSKR YWI NGS vir die Blok 
kiesraaisel-kolllpelisie moet op 
poskaarte geplak ell gestuur 
word aan die Sosiale Redak 
leur, Die Atalie, Sanlamgebou 
205, Stellenbosch. Die eerste 
prys is R20 aan kontant en 
daar is nag twee kontantpryse 
van R5 elk. Aile Matie-redak 
sielede en hul naasbestaandes is 
van die kompetisie u itgeslu it. 
Die Sosiate R edakteur sal aile 
ins krywings beoordeel. Die 
sluitingsdatum is 12 Mel. 

QR·QI 
B R 
N-Nt 
R-RI 

Noord 

Skoppens: 6 
Hartens: 1095 
Ruitens: Q1098 
Klawers: KQ76~ 

Wes 
S: KQ10875 
H: 3 
R:54 
K: AS43 

Oos 
S: AJ942 
H: 7642 
R: J32 
K: 2 

) S) NxB 
16) Jl P 
17) Q-Bl! 

Hierdi b nd r sterk st ot I dit 
vermeerder Wit druk op di Kn-ry 1 
i. moontlik gem k d ur J4) R-B2! : 
Karp v sp 'I i logi en bat go d. 

N-Q2 
QBI 

GEEN f·OU Suid 
S: 3 
H:AKQJ3 
R:AK76 
K: Jl09 

MOTORVER EKERING 
by BOLAND BANK 9 
gemoedsru an die b - 
tuurder. R dple ons 
oor 'n Multipl x poli . 

Indicn 

u 
KANUVO mN VAN AL E 

T 
%9/ 076 

* RADIO'S * GRAMMOFOO LATE * LEES LAMPE * STRYKYSTERS, ens. 
KRY DIT BY 

STELLENBO CH ELECTRICAL 
00 Mutual-gebou, Blrc1straat 

Tel. lUS01 

NAD EPR B EM 
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Libert as, g 
elderberg 

W •• n 
en Huis 

• n In re • a 
on::. derde rondre van die Sauerbeker-liga is verlede Vrydag trie tsige weer afgehandel. Die velde was 

almal nat en modderig en dit het goeie agrcr pel feitlik onrnoontlik gemaak. Gevolglik is al die 
wedstryde hoofsaaklik onder die voorspclcr: beslis en was die tellings deurgaans maar laag. 

Ml'DIES, die Ie uternm rs ill vanjaar 
C Sauerbcker-kompetf ie, moe: 

veri de Vrydag di . knit:: vir die cerste 
k er huig. Libcrtas hct hulle op Tyg r· 
b rg in chaotic weer omstnndighedc 
met g·4 Jeklop. 

UiL 
FIscnburg "e nuwe moed en bctcr 

dryfkrag het gou punte betcken. 
Dirk van Dyk (skrumskakel) skop die 
bal in 'n opponent vas. Koos Hennig. 
losskakel van ~I 'enhurg. raap die los 
.pattendc bal op en druk sy dric naby 
die hoekvtag. Die doelskop misluk. en 
die Helderberg rs loop 16·4 voor. 

Die bocrc kOIl nie weer dcurkom 
nie, maar in die doodsllikk' van die 
wedstryd slaag Hellnig darcm met 'n 
stral skop om die eindtelling 16·7 te 
maak. 

Deur J ACO LEUVENNINK 
ilMONSB JRG het Vrydag net·net da, rin geslaag om hul onoor 
wOllne . tatus in di Sauerliga te h hOll. Hulle het Wilgenhof onder 

uiter. swak. pceltoc tunde met 4-0 verslaan. 
Die rugby Wa deur n lyd . p'HlIH:nd. 

Simon b rg h I hul kan. ' b ter hl:nut 
I;n by '11 pa r gelc 1l1hcde gdoon waar 
om hulk hicrdie janr 0 gocd v·wr. Hul 
agtt.:rlyn h t 'cvaarlik gelyk en die 
v()orspelcr het as pflk n "tji s hymckaar 
g hly. 'n Mens h I egt r die indruk 
g'kry dat Wilgcnhol tli w d tryd kon 
W'll a~ hulle mel 'n hi tjic mceJ vuur 
II planmat ighcld g . pc I h '1. 

• MALBFRGER 'N 

o~r~d JAHAN I 

T WEE van die weield se beste 
muurbalspelers kom Maandag: 

aand ill 'n vertoonwedstryd op die 
Ou Mu tual-bane teen mekaar te 
staan. Cam Nancarrow pall AlIS· 

. Ira lie ell Hiddy Jalian van Pakistan 
word dellr kennel:s as twee van die 
vyf besle spelcrs ill die wereld 
beskou. 

Die Australier Cam vancarrmv, 
wat onlangs '11 bero..:pspeler ge 
l-mrd het, het ook perlede jaar ill 
Suid-Afrika gespeel ell lzet die 
wereld-amalellrtitel gewell. 

Dit was eers sowat vyfminutcvooT 
die cinde dat }luis Marais weer punte 
kon a:mtekcn. Die "Snocke" is vlak 
voor hul pale gcstraf vir 'n oortreding 
in 'n Iosskrum. Hennie Stccnkamp 
(skrumskakcl) slaag met die stTar kop 
om Huis Marais met 7-0 te laut voor 
loop. 

IN 'n harde wcdstryd het Dagbreck Die wcdstry d is heel verstuanbaar van die bal te sicn gekry. In die skrums 
vir l.endrag mel 9-3 gcklop. Dag- onder die voor: pelcrs beslis, waar het Hombre egter 'n he Ie paar vas 

br .ck s punt het b swan uit 'n doel Liber ta die beste daarat n toe was. Ten skoppe gewen. 
en 'n ikcpdo I, tcrwyl E ndrag 'n spyte van Medie se gewigsvoordeel Helshoogte het g reeld in die twec- 
skepdoel b haal het. kon hul bitter min in die Iynstane en de helftc in die kwartgebied van hul . 

Albe i spanne het ewe vecl bulle uit skrums uitrig eu het hull dri vasskop- opponente gcboer. Bulle kon egter nie 
die los ikrums en lynstanc gowen en die pe aan Lib rtas afgestaan, punte behaal ni en is tclkens deur 
wed tryd het gcvolglik baie gelykop 111YS Blaauw. los kakel van Liber- verwoede Hombre-verdedlgcrs van di 
verloop. tas, het van hoe skoppe gebruik g ". doe llyn terugg dra, Die vcrloorspan 

Die voorspelers van Eendrag was maak om sy span op die aanval te hou. was gtcr ook taamlik ongelukkig. 
hcclwat swaarder as die van hulle oppo- Dit het die gewenste uitwerking gehad, Twee skepskoppe het net-net skeef 
nente maar het tog nooit die oorhand want be ide Libertas se driee - deur g trek n by 'n and r geleentheid is di 
g had nie, Alhoewel hulle soms vir Trevor Small en Bill Steyl - was bal op die lan te nippertjie aangcslaan 
D gbre .k ente teruggestoot het in die afkornstig uit gebroke spel n3 aanval- en 'n s ker drie so wcggcgooi. 
skrum • het die Blouspan die vasskop- lende t koppe deur Blaauw. Hombre sc punte is aangct 'ken deur 
stryd 5·1 gewen. Medics het eerste punte aangeteken Johan Beck (Iosskakel) wat 'n skepdocl 

Laat in die eerste helfte het Dag- met 'n drie vroeg in die eerste helfte. b haul hct nadut hy die b<J1 uit 'n 
br k eerst pun to aangeteken. Van-If Weens die gtibberige en swaar bal het lyn tuan op Helshoogte s kwartlyn 

. 'n in kop van die kwartlyn h ,t Tertius geen skoppe pale toe geslaag nie. ontvang het. Luter hct Johan ook 'n 
Fouric (flank) die bal bemeester. By hoc lugskop gclos, 'n Helshoogte VCT- 
het st rk en reguit vorentoe gehard- HOMBRi. BO dcdigcr het verward rnisgetas. Johan 
loop, en sy pad deur di hele Eendrag- Wes. cis (s ntcr) was by om die bal 
pall oopg h u: Olll lungs die. pale (lor HOMER E her vir 'n eersterang ever voren toe tc sko~ en. toe t.e val. Die 
tc val vir '11 dric ". Hecl~lgter Piet Bergh rassing gcsorg toe hy Helshoogte vervyfskop was nus. Eindtelling 7-0. 
" doelskop w s 111 di kol, Olll Dag- met ewe punte teenoor nul verslaan • . 
br ek 6-0 te laat voorJ~op. het. Hombre se punte hct bestuau uit 'n HELDF.RBhRG 

Net na rustyd het Eendrag 'y c,r,stc kepdoel en 'n drie. H}',LDhRBbRG het sy onoorwonne 
punt behaal toe losskakel CY. I'er- Van die afskop her Hombre se voor- statu' behou deur Elsenburg op 'n 
blanch die bal uit 'n skrurn ontvang en spelers goed ingcklim ell die pas enduit nat v Id met 16 punte (twee doele en 
dit nc tjie deur die pale gclig het. volgehou. Vcral in die lynstane het 'n dric) teenoor 7 ('n drie ell 'n 
elling 6-3. hulle di cell skoon bal na die ander strafdoel) te klop. L 
K()~t ~oor die cjnd~ v~n, die wed- gew n. Die losskrums hct rn er gelykop In die twaalfde minuut druk Willem 

tryd I .. E nd.rag gestra! vir n. krum- vcrJoop en albei spanne hct hulle deel Louw (vleucl) y ecrste uric na 'n vollc _ 
oortreding, P~et Bergh. het ~ee~ fout ugte r l ynbcwcging. Francois Marais Huts Marais hct die ecrste punt· 

. ~c01aak m t die skop me en die eindtel- DAAR al moreoggcnd 'n spesiale (he lagter) slaag met die do lskop om aangctekcn. Vanuit 'n aanvallende 
ling het op 93 te taan gekom, intervt rsity-uitgaw van Die Helderberg met 6-0 t laat voorloop, posisic het Huis Marais die bal vorentoc 

M ~DIES VERLOOR Marie vcrskyn, met talle inter - Sewe minute later dryf Fanus Smit geskop. '11 Misverstand tussen Huis 
sante foto's en vooruitskouings deur (slot) agter om die lynstaan en bar. oor Visser se Nico Ie Roux (hcelagter) ell 
bekende sportskrywcrs, die doellyn. Marais is weer in die kol Frans Kotzc (vlcucl) hct Christo Botha, 

Die blad sal by al die koshuis met die vervyfs kop, vleuel van Huis Marais, in staat gestt I 
afgelewer word, terwyl PSO-stu· In die ewe en twintigstc minuut om die bal oor die docllyn t dribbcl 
d nte hul kopic" by die stasie kan druk Willem Louw sy tweede drie. en toc te val. Die uoelskop het misluk' 

nadat hy die bal uit gebroke ,pel om Huis Marais met 4-0 te laat voor· 
ontvang het. Die doclskop misluk. Tel- loop. 

_.~ __ ~ _,ling 16·0. Vir die res van die t.'erste hclfte het 
.. Tot op hierdie stadium het Helder- Huis Marais al die aanvalswerk gedoen. 
berg die wedstryd grooiliks oorheers, Rotsvaste verdcdiging deur Huis Vis. cr 
en dit wou V()OrkOlll of hulle b sonder het egter vcrhocd dat "die Huis" 
ver 'ou wen. To sak 'n swam rcenbui vcrderc puntc aantcken. 

Pieke spee/ 
Dude Molen 
drank 

m al van di bal g IOtoot. Wilgenhof . 
haker, harlie Craven, het weer gewy' 
dat hy oor 'n blit. ige vo t heskik. In 
die losspel was Simonsberg die hestc 
daara,ln toe. Die )ynstan was beelte 
maal ver, taanhaar haie lorc1ig. 

Simonsherg sal be. lis bait:: gou y 
route mo t uitskakcl, mal r lyk in 
hj 'Idi, ladium na 'n span wat OOT dit 
poten hal hcskik om die S uerh kef t 
buil. Wil 'c.:lli10 kan l1·t hoop dat die 
geluk godin w er 'n slag vir hulk gtim· 
lag. 

Met die wete dat hullc 111 'n bykans 
onaan tasbare posisic was he t daar 'n 
v rslapping in Buis M rais se spcl inge 
tree. Huis Visser het met 'n aantal 
gocic bcwegings voor 'n dag gekom, en 
,was by een gelcentheid ongelukkig om 
nie punte nan te teken nie. 

ONDER groot aanmoediging van Alhoewel dit in hierdie stadium on- 
h u lie ondl,;rsteuncrs het Buis moon tlik is om v()orspellings tc waag 

Marais die jaarlikse Derby ken Huis oor wic moontlik die liga kan wcn, is 
Viss r met .we punt tecnoor nul dit tog intcrcssant om daarop te let dat 
gewell. Huis Marais wat sondcr twyfcl vcrledc jaar . e uitblinkcrs soos Wilgen 
di b st pan op die v 'Id wa', ltd hof, Dagbl'cek en Medics almal reeds 
d III ntyu die ini. iatief hchou. een keer vcrloor het. 

IIU1S MARAIS WEN 

Deur JACO LEUVENNINK 
pIKE het Vrydag. 'n gocie 00(' 

winning oor Ouue Molen be 
haa!. Die eindtclling van 16·0 her 
vier tlriee ingcsluit. 

Die wed ·tryd is hoofsaaklik onder 
die voorspelers b slis en het nie veel 
hoogtepuntc opgelcwer nie. Pick he! 
dk na t toestande h ter benu t as 'll" 
te nstandcrs en veral in die cdstC 

___ ---I h~ 1ft' met dribhellop, dryf'pcl e.ll 
go dgeplaaste skoppc knaend op dll. 

:tanval g bly. Bul swaardcr v()orspclcrs 
h t dan ook die cletwlag gcg c. o KIE SIT COED AF 

Oeur WILLEMENE DEMPSEY 
()P DIE JAARVERGADERING van die rnanshokkicklub vroeer vanjaar het een van die visc·presidente 

di Icde van die eerste span 'n droompartytjie van hul cie keuse b lowe indien hulle hierdie ,c;soen die 
s nior kompetisic well. 

WERK NIE 
Oude Molen het aanvanklik met die 

bal gehardloop, maar uit het nct nit 
gewerk nic. In die tweed hclfte WII 

die w dstryd het huUe bctcr gcva:Jl' ell 
'n paar maal bil1l1e In fafstand 'l' 'OJII. 

I)j' Mali,s S' vcrd digin J was gtcl' 
rotsvas. Na '11 god bl.lw ging het Cari 
Ros -lnnc die er te doel _gcslann. 

Uitcindclik het .lohnny Thorpe 
n twcede doel gc. kie t en daar 
mee die studentc e oorwinning bo Dlle 
twyfel vcr eke!'. 

In die tw cde wcd:tryd op 19 April 
t ell di WJl-kluhspan het die Maties 
ndermaal sllrankelcnde hokkie gc· 
,,)cd. Die WPHK het die ecrste doel 
van 'n korUtoek aang ·teken. en daarna 
h'{ Rose-Inn s twee do Ie h haal, die 

TRIO RAND 

c rste van 'tl "penalty flick" en die 
twecde van '11 korthoek. Johnny 
1110rpe was vcrantwoordelik vir die 
derd en laa. te doel. 

Cari Ros -Innes is in hicrdie wcd 
stryd ouanig bescer dat hy vir 'n paar 
wck vall uil: veld sal wets. Dit is '11 
I Ii e slag vir die Mlltics. 

Gelukkig ht-t die spall 'n loslootjie 
op 26 April, lllaar di groot tOds U: 
voor op 3 Mei wannc 'I' die siudentc die 
klllnpioenspan Paarl op Coctzenburg 
aandurf. 

TALLF DRlEi~ 
Pieke het drie driee in die ccrsfC 

hel1'te aangetekcn. Nico <iu Bois (Pic~c 
sc Vietoriane-Iwclagtcr) kon nie lCI1 
vcrvyf nic. Dit he! die rustydt Hing o~ 
12-0 te staun gebri"~. Net na rustY., 
het hull(.> nog 'n drie nchanl. VI~ 
puntemakers was vleuel Jannie Loubse~ 
(twec driee), Hannt's du Bois (:entet 
n Derek Hayward (flank). AI die driec 

i. behaal nadat I'koppc en dribhellope 
goed opgevolg is. 


