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TWEEWEEKLIKSE STELLENBOSS STUDENTEKOERANT 
UITGEG E ONDER B SKERMING VAN DIE R 

VRYDAG, 23 M i 1975 

OM 
A 

? • 
DIE AFGELOPE "intervarsity" met die Univcrsitcit va,n Prct?,:ia he! 

klaarblyklik impetus gcgee aan die beweging om die tradlslonelc 
intervarsity met die Univcrsiteit van Kaapstad 1 laat h rl cf. Dual' is 
nou finaal beve tig dat 'n volwaardigc intcrvarsity tus.cn die Matl s n 
die Tukkies nooit werklikheid kan word nie. 

Oor die mislukking van die wed 
stryd as intervarsity hecrs daar blyk 
baar eenstemmigheid, Selfs Brenton 
G ach, die SR·lid behels met inter 
varsity, is van mcning dat die inter 
varsity-sy van die wedstryd, wat insluit 
die "sing-songs", die optrede van die 
:jampanjenooi en die publikasie van 
Die Besem ; heelt mal platgcval het. 

Intussen het die Studentcraad van 
d eswcek 'n mesic aungcnccm waarin 
daar bcsluit is dat 'n lntervarsity tus. en 
die Universitcite van Stellenbosch en 

PIERRE GOOSEN 

Pretoria in die tockoms onwcnslik i. 
weens di ooglop ndc pjaktiese pro 
blcmc en gcw ldigc hoc koste daaraan 
Vcrhondc. Ter clfdertyd is cgtcr gcvra 
?~It die wcdstryd as sulks, 'n vast, 
lnstelling moct word, 

HERLhWING 

Alho wcl dr. Craven saamstem dat 
die wcdstryd teen die ukkies b ehou 
IMet word, is dit duid lik dat hy 'n 
)[oot voorstandcr is van die hcrlcwing 
Van 'n vollc intervar: ity met die Uni 
v r. iteir van Kuapstad. .. Alhoewel daar 
hn. steeds probl me in di v rband 
1 . staun, kan ck maar net di hoop 
llltsprcek dat sodanige struikclblokk 
~)()rk()m kan word sodat die Mutlc-Ikey 
~n tClvarsity kan herlecf. Dit wa: vro ~r 
n I sond re gelecn thcid waaraan talle 
au Ilgcna me 11 crinnerings gekoppel 
Word, en dit sal voorwaar jammer we s 
as dh nou finaal t01 die verled moet 
hchoort", 

Pierre Goo.en, die SR~lid betas met 
Sport, het . y sien ing van die . aak as 
volg wecrgcgec: "Dit is duidelik da I 
daar ondcr die Mutie: 'n groot b ehoef'tc 
aun 'n volwaardlge int rvarsity bestunn. 
'·.k vocl dat die gew ldige afstand Tuks 
'S tnoontlik, oppon nt elir in r. 
Daa,om is die herinstelling van die 
Mati -Ikey intervarsity nou die nan 
g Wesc wcg." (Pierre het ook terloops 
hyg V{)cg dnt hy ,IS rugby speIer besli 

P/HTh'R /JUR Tb'R, voorsitter van 
~ic Stellenbossc SR, ontvang hier 
II skild )JQn sy Tukki e wekn ie, 
D/PK KOTZE [Sien bladsy 7) 

me sou orngcc teen 'n hruinc tc Spec) 
nic, mit. .0 'n w sdstryd toe laatba r i .) 

Ook Brenton Gcach hct gcvoel dat 
die moontlikhcid vall 'n intcrvar"Hy 
teen die lkeys !lOU wc r ernstig onder 
sock moet word, 

Die tradision Ie in tcrvarsity is '11 

paar jaar gelcdc afg .skaf to' die Uni 
versitcit van Kaapstad sc Studcntcrand 
gcl!is hct dat ook hu lie ingc skr 'we 
nie-blunkc studcntc tocg laat mocs 
word om aan aile sosiale en sportaan- I------------------~ .... 
gele nthcdc de I I' us. 11VE'T VAN WYK en liNN '1\' 

A n 'K ell se ge. igsuitdrukkin eu 

O houding; laat 11;(' ve 1 te tu /I' 0 sr 
BIMEGING _,-- 11111 dunk pall lie rei;/ dat manlike 

kosgan 'IS pakke vir • '( ndaeetcs 
mo " dra nic. J ie J if is on! 11):\' in 
die k 0\'11 II is) 1'(111 tocpassiug 1;' 
maak {'II lok ontcvred nheid II it. 



2 Die Matie, Vrydag, 23 Mei 

Die skilder slaag ni altyd daarin om ewe wig aan die skildery waardeur die "Droorn boom" of die oorwerkte en 
die to skouer ten volle by die werk te detail, and rs as met die kleiner werke, lawwe kleurgebruik van "Na die 
betrek ni . Myns insiens is daar vcel die sentrale terna bystaan en verder Storm"; albei half realisties uitgevoer. 
skilderye wat of onafgerond is of te uitbou, Die skildery behou die indruk 
oorwerk is, maar sy idees en tegniek van krioelende lewe wat tog omvat is ~aar Van Wy~ sy. gevoel va~ same- 
bly deurentyd interessant. deur ordelike en beheerde vorm. stelling d.m.v. ,dU1~ehke en presiese lyn 

Ondanks die in heren te vaagheid van Die tweede groot skildery, "Winter, en, kleurgcbru~k uitgevoer he,t, het . y 
die droom maak die skilder tog sterk home", het 'n koue emoslonele intensi- skildeI?'e d~artn geslaag om die a~d~g 
gebruik van lyn en vorm om sy idees teit wat vir my baie opvallend was. Van te ~oel en mteres~ante, temas vanuit n 
oor te dra. Sy gebruik van kleur, soos Wyk se gcbruik van abstrakte vorm en boeiende perspektief uit te beeld. 
met die Engelse digter en graveerder gepaste kleure in so 'n skildery slaag 
William Blake se graveerwerke, is veel meer as die sentimen tele inslag van 
onderge: kik aan die behcptheid met I 
ruimte en vorm. Die werke wat nie Protessi. ~ 
volkome slaag nie isrnyns insi.ens di¬ ~ '''''0 esslone e 
wat te vaag getrek IS en detail bevat I ~ 
wat nie met die konsep as geheel 
g integreer is nie. Met etlike uitson 
derings is dit dus die skilderye wat op 
groot kaal uitgevoer is wat oortuig . 

. mi· BESTES 

.., __ ......... =~.e;-...;J~/f 1 Nrs, 1 en 2, "Seekai taiing" en 
APPlE VAN WYK (regs) hier afgeneem saam met Cobus Roussouw "Winte!bome", i.s va!l die bcstes?p ~ie 
tydens die opening van sy uitstalllng in Edrich 's. Mnr. Rossouw het u!tstalhng. Albet skild~rye het n .. fyn 
. , ... . . uitgewerkte samestelling en geinte- die opening van die uitstalling waargeneem. DlI IS mnr. van Wyk se greerde uitvoering van detail wat 

eerste uitstalling in lien jaar. Hierdie kunstenaar is al by geleentheid as opeens opvallend i. Die "Seekas 
die Alexis Preller van die Suide beskryf. taiing" is waarlik ·afgerond. Dit gee 'n' 

Appie l'ENAAR SLAAG OM MET 
S illDERYE TE BOEI 
DIE UlTSTALLING verJede week van Appie van Wyk se kunswerke in die Edrichkunssaal het 'n 

interessante reeks skilderye gelewer. Die skilderye bestaan uit skulp en boomvonne waardeur daar 
gepoog word om aan die fantasie en droomwereld van die mens gestalte te gee. 

DA VID SCHALKWYK 

spe/ 
deur puik musici 

HIRSHHORN UITSTAANDE 
p mLIPp HIRSHHORN is in Rusland gebore. Nadat hy die 

Koningin Elizabeth van Belgie-kompetisie in 1967 gewen het, 
het hy slegs in Oos-Europa opgetree. In 1973 het hy die Rusland 
verlaat en toer sederdien wereldwyd. 

WYE ROLPRENTSPEKTRUM 
ONDER DIE SOEKLIG 

dan is mens egter meer oorweldig deur 
sY voordrag en interpretasie as die van 
die solis. 

Hierdie was een van die mees pro 
fessionele konserte wat ek vir 'n lang 
tyd bygewoon het, 

MINETTE JOUBERT 

LAMAR CROWSON is enior lek 
tor in klavier aan die Musiekkollege in 
Kaapstad, 

Dit was 'n program van sonates, Die 
eerste, 'n Mozart-senate (K. 454 in 
Bsmol majeur) is baie teer deur albei 
musici behartig, Daar was 'n uitsteken 
de balans tu sen viool en klavier en 
Hirshhom het soms sy frases wonderlik 
geeindig. Hy speel beslis met 'n beson 
dere individualiteit en is volkome in 
beheer van sy instrument. Crowson het 
heerlik met Mozart gespeel en amper 
die violis oorskadu. 

V ERLEDE week het ek die ontdekking van die jaar gemaak. Rinne 'n paar kilometer van Stellenboscli is 
daar 'n ware paradys vir die fliekganger. In die bioskope van Somerset- Wes het ek gevind dat daa 

sommer 'n paar oulike films in die volgende twee weke gaan draai. III hierdie laaste tydjie voor die 
vakansie kan elkeen iets vir sy besondere smaak uit oek. 

ONDER: DIE beroemde Russiese 
violis, Philipp Hirshhom, wie se 
intense in/ewing in die musiek 
almal geraak het, is beslis '11 
uitstaande violis van ons tyd. 

8y die Plaza draai hierdie nawe k 
The Sugar/and Express met Goldie 
Hawn in die hoofrol. Hierdie rolpr nt 
is hoog aange ilaan deur oors se 
kritlci, en hier sien ons vir Goldi in 
e 11 van haar min dramatic rolle. 

Vir di gene wat vir 'red Astaire 
nog on thou vir sy film. in die veertiger 
jare, al That's Entertainment weer 
da: rdie era laat herleef. Dit is '11 twee 
en 'n half uur lang h rd nking van die 
mu iekprente van di goue fa van 
1929 tot t 958, Vir die van ons wat 
nou nog nie o lank op die universiteit 
ls m I al 'n aandjie in 'n and r tenter 
mi skien 'n bet r voon tel wees. 

By di Ri Ito in die Strand i dit 
net The Odessa File wat spei iale ver 
melding verdien. Hierdie i 'n uitst k- 

ET .. WE 
22 - 23 Md S.P.Y.S. 

26·28 Mei '.1 Dorado 

29 - 21 M The Paralla View 

2·3Juni inder lIa Liberty 

5 - 7 Junie John and Mary 

JAL O~ TRAND ' 
21 - 22 Mei 
23 - 24 Mel 

Kid Blue 
Four Mu ' tee! 

26·31 M i Th Ode. HI 

'Lollipop 
Breakfai t at 
Tiffany's 
Where Eagle. Dare 

2 Junie 

Junie 
4 Juni 
5 Juni 
b Juni~ 
71unj· 

26 - 27 Mei he Cincinatti Kid 

28 - 30 M i lat' Fnter ainment 

BESONDERE 

ende film wat di pogings van on aange krewe rolprent John and Mary, 
[oernalis (Jon Voight) volg om 'n b - met Dustin Hoffman en Mia Farrow in 
rugte Nazi-oorlogsmu dadig r op t die hoofrolle. 
spoor. Di hele film speel af teen 'n Voorwaar 'n smaaklike fliekdis! 
agtergrond van interna ionale piocn-_-----..;;I.;..;A~N...;.....;S.;..;O~M..;;.;E;;;..;;.;.R;;..VI;...;;;.;.L;,;.;L..;.E__I 
asie. 

In die Paarl draai die be ondere 
rolprent Harry and Tonto op die 2d 
n 3d Juni. Hi rdie rolprent is b lis 
di m He w rd, n is dan ook met 'n 
• Ac dcmy Award" bekroon. 

By die Mine-Cin 3 draai int r ssan 
te film Cinderella Liberty handel oor 
'n pro tituut wat in die beoefening van 
haar bcroep 'n man ontmoet op wie sy 
verlief raak. Meer em tig is di hoog 

L JONEL BOWMAN, wereld- 
bekend as 'n vertolker van die 

werke van Beethoven, en ook 
senior-lektor by die Konserva 
torium vir Musiek, is die solis by 
di reeks Sondagaanduitvoerings 
by die Kon ervatorium. 

Don. ld Suth rland 
~Uiol Gould 
John Wayn 
Robert Mitchum 
Warren Beaty 
Paula Prentis 
Jame aan 
,li Wallach 
Dustin Ho man 
Mia Farrow 

Komedie 

Wilde W ste 

Drama Diegen wat tot dusver die uit 
vocrings van die Beethoven klavierkon 
serte nommer: een tot vier mi geloop 
h t, kan nog die laast konsert in die 
reeks - nommer vyf - eerskomende 
Sondagaand (die 24st) bywoon. 

Die konsert- eries vorm deel van die 
70ste verjaar: dag van die Konserva 
torium en word deur die personeel en 
studente aangebied. 

Di aanbieding is veral interest ant 
omdat die agt rgrond vall Ike werk Beethoven, Senate in G-majeur 
ook bespre k word, Dr Reino Otter- Opus 30 no 3 was veel ekerd r g . peel 
mann v rtcl iets van die gc. kiedenis van as die van Mozart, Daar was pragtige 
Ike w rk, asook van die styl n struk- oombJikke en v raJ die Allegro vivace is 
tuur. Soms spe I hy 'n deel van die baie na aan perfek voorgedra. 
t rna om y punt te illustreer, 

Bywoning van hierdi be, prekings is 
be lis ni tot mu iekstudente beperk 
ni . Jui m ns wat nie in die mu. iek- 

Na pouse is Franck se bekende 
rigting stud er nie, het dit bale inreres- Son ate 10 A-majeur gespeel. Hier her 
sant gevind en di reeks trek geweldig die klavier . oms die viool oorskadu, is 
bale men e clke Sondagaaiid, 

frases nie deurgevoer en hoogtepunte Di ontspanne mani r van praat van nie aam bereik nie. Dit was gter 'n Dr Ott rmann dra ook bate by tot di aa b d' d d . 'd d' k' , . ngcnum n evre Ig n e voor r. g 
gewlldhcl van le Tee s . .un maak die !liet vera I goci sp I van die viool in die 
kon t rtc mcer per. o~nllk en Dr AlJegr 110 poco mosso gedcelte. 
Oft rm. nn pr~ at ook me ,ond r humor. '. . . 
!lie. Blykbaar geniet hy die rCt;k. ook, Hlrshhorn sc .mu !kaJ!telt het sterk 
want hy sC dat hy gwag wil ' h;n dat 'n ~u vore .g ko~ l~ hle.rdle p~ogram. Sy 
soortg 'lyke reck later aangcbied word. mtense mlewmg m die muslck en teer 

Lion 1 Buwm, n het ;II tuIJe k re wyse waarop hy ,frases, a!inp~k. het 
oors e opgetrec n Stcllenho eh i' ge- alm~ ~craak - hy IS bcshs n ultstaan 
lukkig dat so i mand di Beethoven- de vloll van ons !yd. 
reek!! kiln aanhi d. Vir di eCI te orie 
kon rte het SUllett Louw di kluvier 
b gc1eiding gedoen n VIr di Jaa te 
twee . al Sonja du Plessi optree. 

Komedie 

Praat Oor 

Romanse 

Warren Oate Wilde Weste 
Oliver Re d Komedie 
by Dunaway 
John Voight Spio nasie 
Mary T nun 

V rmaak 
H nry Mancini 
Audrey Hepburn 
Richard Burton Spanning 
Clint Ea twood 
Rod Steiger Riller 
Georg S gal 

ichnrd 8urton Dr'till. 

Spanning 
Robert Red ord Komedie 
Jane i·onda 

LL. de Vlllier» 

INTENSE INLEWING 

KlDlS en ReIigie 
DIE bekende predikant-digter- 

ds, I.L. de Villi rs, hou oj) 
Maandag 9 Junie, 'n Jesing voor 
die ASK. Die ondelWerp is "Skep 
per en skepper", en aspekte van 
die v rhouding tu. en reJigie ell 
kuns al ter sprake kom. 

D.. de ViJliers i die digter van 
Leitougo.\' en heL ook die Byb Idag 
bo k Engel voor my uit en '11 reeks 
gc b de onder die WeI Manna oor die 
duillc geskryf. 

Di 1 sing vind om 711m. in die 
N oordsaal van die Wilcocks~gebo\l, pJaas. 

Goldie II. wn Spanning 
Willi; m Alh rton 
Stev McQue n Aksi 
Fdw rd G. Robinson 
.' r d A tair Musil:k 
Uza M innelli 

Crowson s uitstekende b g leiding 
laat enige solis tot sy reg korn nou en 

BEGELEIDING 



nap Kanna' ko 
ystoe • In Tho~ • • 

RIA OLIVIER SE REGIE PUIK 
SELDE in die bestaan van die Universiteitsteater is 'n stuk so goed ontvang as wat die geval i met Kanno 

hy kb hystoe van Adam Small, wat op die oomblik in die H.B. Thom-teater opg vo r word. 
Skitterende regie deur Ria Olivier, onpretensieuse spel en die meestal goeie tegnie: versorging, het hierdie 
stilistiese aanbieding Iaat slaag en terselfdertyd 'n standaard daargestel wat mocilik geewenaar al word. 

Hoewcl Kanna hy k6 hystoe as cen spel in die. lfmoord-toneel ontwikkcl. 
van die hoogtepuntc in die Afrikaanse Sy "0 waar is Moses" voordrag in di 
drama bestempel word. i.-. die opvoer- slottonecl was eenvoudig nungryp nd. 
baarheid daarvan nie bo kritick (lie, en 
stel dit bcsondere hoc eise aan die KIETIE 
regisseur en spelers, Dit kom na vore in 
die achronologiese verloop van die 
stuk, wat opgebou is uit 'Karma se 
verwarde gedagtebeelde en tcrugtlitsc. 

WEENS die besonder groot belang 
stelling wat heers vir die Universi 
tcitsteater se opvoering van Kanna 
hy k6 hy stoe, word 'n verdere 
opvoering eerskomende Maandag· 
aand aangebied. Kaartjie i. beskik 
baar by Teaterbe. prekings en by die 
H.B. Thorn. 
Ria Olivier het met haar knap regie 

hierdie problcme oorkom en sclfs nog 
sinvol t~t die stuk .bygcdra. Die enk.el. K lNNA (Herman Pr itorius} op 
verwerkmgs van die teks was meestel .I 
geregverdig; die terugbring van J akop • pad 
(die straatprediker) in die slottoneel 
met !o.)' "0 waar is Moses"-prcek is 
myns insiens 'n vonds wat die einde 
Van die nuk veel meer afgerond laat 
voorkom. Verder was veral die groepe 
ring van die spelers besonder vemuftig 
en tel kens het elke toneel in 'n pragtige 
prentjie geeindig, 

EGGOS HINDER 

Die tegnie. e klanke soos die wind 
n die seegeluide (mishoring en meeuc) 
Was funksioneel en goed versorg, en dit 
het bygedra tot die voorstelling van 
Kanna se verwarde gedagtegang, Die 
cggo was egter mce: tal hinderlik en 
miskien te hard. Ook die feit dat 'n 
vroucstcm gebruik is vir die eggo van 'n 
manlike stem het dit mind r oortui 
g nd gemaak, Pang . e hoesie oOT die 
l~idsprekers het gepla - miskien kon 
dit met meer sukses van agter of langs 
die verhoog gekom het. Die beligting 
W S deurgaans goed en veral die vooraf 
beJigting het gehelp om reeds voor die 
aanvang van die stuk die gehoor on t· 
vanklik te stem. 
. Alho wet die baie herhaling .n sik 
lte. e tone le later vermoeiend word, gee 
dit tog 'n musikale kwaliteit aan di 
poetiese dialoog, n tesame met die 
sang wat telkens "oorneem" as die taal 
breekpunt bereik, laat dit die stuk 
g .mak1ik en teen 'n goeie tempo vloei. 
Die liedjies (m t "kitare" en banjo) 
Was deurgaans funk ioneel en het op 'n 
besondere wyse bygedra tot di atmos 
f er op die verhoog .... miskien was die 
ng aan die begin effen: huiwerig. Di 

Wcgsterf van die singende grocp agtcr 
di verhoog was uiters geslaag. 

DRIE BLARE? 

. In sy geheel gesien is die regie 
Ultstekend han re r, en dit sal my nie 
V rbaas as nog 'n Drie Blare- toe kenning 
V~njaar 'n baas in Ria Olivier kry nie, 
Die drama, wat losweg in. w episodes 
verdecl is, vi i g maklik om 'n sinvolle 
en tre fende geh el te vorm. 

Di openingstoneel vorm 'n verlate 
pr Iltjie met die oop pre. nium en 'n 
e~kcl banjospeler (Jannie Hofmeyr) ie so liedjie groei totdat di . pelers 
mal op die vcrhoog is. Reeds in die 

v~orspel is die ironie, wat 'n essensieele 
(J cme.nt van die stuk is, duidelik, Jakop 
annte Blanckenberg) preek oor Moses 

~at ,?et al sy gebr ke sy yolk s red 
~t, In teenstelting met Kanna wat 

( n kynlik in aile opsigte toegeru is 
~ sy mense te "r d" m dit nie doen 
~e. Die verteller (Jannie Bores) stel die 
<Ii :rakters bekend en kondig die a nbie- 
nWWY,e aan, 

KRAGTIGE SP .L 
Jakop, die pr diker, die minnaar 

van Kietie en later selfrnoordcnaar, ri°rd oortuig nd vertold deur Jannie 
lanck nberg. Sy b treklik onsekere 

Preek aan die b gin het tot kragtige 

Kanna nre root 
maar. • • 

ANNA IIy kb II / tc 
word h kou as n 

skcrm. Haar waansin-ton I n volg . 

DEERNIS 

Johan Fourie wa 'n goci k use vii 
die rol van Dickie (Makiet sc seun). Hy 
het daarin geslaag om 'n agre icwe, 
maar to J d erniswekkcnde v rtolking 
(veral in die hooftoncel) te lewcr, 
alhocwel hy hom soms skuldig muak aan 
aan oordrew mondgcbare. Sy bewe 
ging op die' verhoog was d urgaans 
besondCl goed . 

GESOG 
MUSIEKLlhFllbBB -I S op 

Stell nbosch is vanaand w e 
in n bale gelukkige po Isle, d ur 
d t die ge ogt planiste Tessa Uys 
hier in 'n meesterskons rt optre . 
Die konsert neern vanaand om 
8.15 nm. 'n aanvang in die Kon 
.ervatodumsaaJ. 

Me]. Uys is g n onbekende in 
Kaapse mu: i ekkringe nie. Sy is in 
Kaapstad g bor in 1948 en h t It ~r 
musiekonderrig by haar moed .r, die 
vooraanstaande pianiste Helga Basset, 
begin. Toe sy nog maar derti n j 1 r 
oud W;IS. het 'y haar debuu t g III ak 
TTl t die Kaap: tadse Stadsorke .. Hiern 
het haar loopbaan van hoogtepunt tol 
hoog tepu n t on I wik kel, 
• Sy het haar gevord rde 
voortge: it ond r Lamar row on in 
ordon Green van die Royal cademy 

of Mu~'lc. Beurse het haar ook in staat 
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Kovsies Vra Beter 
Skakeling Tussen 
Alle Universiteite 

Dr . Studenteraad van die Vrystaatse Universiteit het in die lig van 
die huidige kontakJose situasie, volgens 'n berig in die Kovsie 

studentekoerant, hom uitgespreek ten gunste van skakeling en kontak 
tussen die studen te van al die Suid-Afrikaanse universiteite. 

In die hoofartikel van dieselfde word. 
uitgawe beskryf die hoofredakteur van Mnr. Joubert wys verder daarop dat 
die Irawa hierdie besluit as verblydend. studentelcier van die Vrystaatse 
Die mosie maak egter voorsiening vir'n Univer iteit reeds by twee geleenthed 
dwingende voorbehoud, Bilaterale formele kontak op 'n ad hoc vlak met 
skakeling aan die hand van ad hoc studenteleiers van die Univer: iteit van 
akademiese, vakkundig en ander ter- Zoeloeland gehad het. By beide ge 
reine word voorgestaan, mits sodanige leenthede is sukses behaal, het hy gese. 
kontak sinvol is en tot beter wedersyd- Die Irawa hoofredakteur, mnr. Paul 
se begrip lei. VOT ter, skryf in y hoofartikel oor 

onderlinge vooroordele wat op Suid 
Afrikaanse kampusse jeens mekaar be 
staan. Die mo ie se voorts dat inforrnele 

skakeling op rnultilaterale vlak as 'n DIE STUDh'NTERADE vall die Universlteite van Stellenbosch en Kaapstad Jzet onlangs informele tussentydse maatreel dien, wat tegelyk 
amesprekinge in die Drosdy Herberg gevoer. Op bostaande toto verkeer Petro van der Westhuizen en na formele kontak kanaliseer. Daar Hy se: "Afrikaanse studente kan en 
Dirk Badenhorst gesellig saam met 'n paar van die [keys se SR-lede. Volgens die Sk-voorsitter. Pieter rno t gesoek word na rnoontlike raak- mag nie Engelssprekende studente 
Hurler, is verskeie insiggewende gedagtes by die geleentheid uitgeruil en was die samekoms beslis die punte op studentevlak waaroor kon- summier as "liberaal" verwerp nie; net 
moeite werd. sensus bereik kan word. 'n Ernstige so moet die besef tot laasgenoemde 
...;.__..;..;..,.._......;.......;.;..,.._---....---_.:.------------'"-------------------'----,.,.versoek word tot aIle betrokkenes gerig deurdring dat alle Afrikaanse studente 

om hulself van enige vooroordele te nie af te maak is as "rockspiders" nie. 
bevry. In die laaste plek neem mnr. 

Vor ter 'n kritiese houding in teenoor 
die uitgesproke anti-blanke houding 
van Sa so in teenstelling met wedersyd 
se begrip wat noodsaaklik is vir die 
oplos ing van Suid-Afrika se probleme. 

Die studenteraadsvoorsitter, mnr. 
Pierre Joubert, het gese dat die mo ie 
slegs bree riglyne wil nee Ie. Elke situa 
sie rno t op cl meriete beoordeel ,.--------------- 

SKYNBAAR is die PU vi CHO 
glad nie meer so 'n rustige 

instelling nie. 
Daar i. luidcns tn berig in Rapport 

van t 8 M i 'n opstand aan die broci op 
die k mpus van die Univer iteit van 
Potchefstroom. Studente is glo onte 
vrede oor die reel wat be trekking het 
op dan , da se, hare en die Ca zinltiese 

MNR. PA VI- VORSTER, redak- Christelike inslag van die Universiteit. 
teur van die Vrystaatse studente- Hierdie onthulling i gem ak in 'n 
koerant Irawa. tudenteparnflet wat uitge e is onder ,.-----~--------~-------------~ili b kerming van d~ oud~e ~uden 

teliggaam op di karnpus, Korps Veri 
tas Vincent. 

Die pamflet handel volgens di be 
rig oor die drie kampe waarin die 
Pukke verdeel is. Die eerste kamp i. 
volgem die pamtlet anti-Puk en hulle 
re en dat tye aan g breek het vir 'n 
vryer denkatrnosfeer op die kampus, 
Die tweede rnp is tevrede met die 

Op DlE onlangse NUSAS-seminaar wat gehou is by Wilgespruit en toedrag van . ake op .die kampus. Die 
. . . d derde kamp egter wil die universiteit bygewoon IS deur sowat 40 afgevaardigdes, IS aar gepoog om reforrne r, ' 'I 

riglyne te b paal waarvolgens NUSAS sy ktiwiteite moet beplan. 
R'KTOR 

USA 
GLYNE VAS 

v 
IN die Wits Student van 5 Mei word op onverbloemde wyse gevra vir drastiese stappe ten einde die 

stud nteraad van Wits enigsins eff ktief te maak. Daar heers klaarblyklik groot ontevredenheid oor die 
wyse w: arop SR-lede eenvoudig hul rue draai op beloftes gemaak in hul onder keie verkl sing manifeste. 

vir hom moontli Is, nl. d ur te bed. nk. 
Mnr. Paul Sarbutt is die skyf van 

be onder fel kriti k. Toe hy in sy 
hoed nigh id as sportverteenwoordigcr 
op die SR gekonfrontecr i. met di feit 
dat hy g n vergaderin van die ASC 
(All Sport.' ouncil) bywoon ni , wa 
sy ntwoord e nvoudig: "I, IS SRC 
epre entative, att nd AS ) meetings 
when it uit SRC and me." 

VOORSITT<R 

Anthony Bloch noem onder andere die 
volg nde in sy b danking. brie : "The 
mem bers of the SRC are totally 
divided, nabling no clear leadership 
line to evolve; nor any sati factory 
progre s to be made and hould the 
SRC ernain as it i presently consti 
tuted, 1 can ee no solution to the 
problem ." 

Die Wits Student vra verder in 
die -Ifde berig om T di ale verandering 
"1'0 that the SRC can provide the vital 
leadership needed to take thi campu 
rom the academic, political and cul 
tural doldrums in which it drifts." 

Mnr. 

MUL TlLATERALE 

RIGLYNE 

REDAKTEUR 

TEL SY 

Pukke Kom 
... 

In Opstand 
Teen Reels 

Volgens horn is daar drie sienswy: es 
wat die Suid-Afrikaanse ekonomie aan 
betref, 

Die eerste is die nasionaal-teologiese 
sienswy e, wat die stryd van die Blank 
of Afrikanerras teen die heid nse 
swartman beklem toon. Tw ed n i. 
daar die liberale siening wat huidige 
ekonomiese toestande ien as 'n . tryd 
tus. n 'n irrasionale rass -ideolo re en 
die vrymakend mag van ekonomiese r;;:==;;::::;::::=======;;;;;;:;;;;:;::;;;;:;:::;;:; 
oci. 

Di. hi rdi gro p wat volgens die 
pamflet ontevr de i oor die aanstelling 
van tyd like Rooms Katolieke n 
atelstte do ente omdat dit in stryd 
met di univer it it se begins Is is . 
Volg n die berig in die Rapport wil 
die rektor van Potchef troorn, Prof. 
H.J.J. Bingle, di Korpi ond r wie e 
be k rmine di pamfl t uitg gee is tot 
ver ntwoording ro p. 

AUM 
Die student se boekwinkel 

ru: ban g bou 
Andringa t aat 
t II nbosch 

7)00 
44 0 
2906 

BEDREIGING 

S 
MEN E 

LEER HOE OM U DIAMANT EKONOMIES TE KOOP - 
KOOP VAN 'N GEOLOOG TEEN 

SLVPERSPRVSE 

. I II THI AULT·GE OU lot n (I _I. JI \1\. ~amDncU THI AULT·PLEIN Den _:)m/'~h oI.J lamantl! KAAPSTAD TEL. 43- 

TEL 4182 
KERK TRAAT 27, STELlENBOSCH. 

LAAT JULLE 

T· HEMPIE 

DEUR 

GEDRUK 
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ANV ALLIGE VA 
VAN D E OSC 
WINTERSKLERE is sag en in tens vro~lik, wyd en mistcrieus. SoomlY:le kap-~ap t en d.ie ku~t en on? r 

meters ·en meters wol, crepe de chine, fluweel en tweed, sal slegs n subtiele b wegmg die vrouhke 
liggaam kan verraai. Die moedige en modebewuste Matienooi trotseer al reeds die koue in 'n ch mise of 
oorrok waaronder sy 'n blocs of snoesige trui dra. Die Sosiale Redaksie het vandeesweek 'n b stekopname 
van wintermodes op die kampus gemaak, en gee hul indrukke hieronder weer. 

Lita Badenhorst, dcrdejaar huis- winkels het 'n verkoop. dame opg~: As for the line, tight dres ell is a 
houdkunde studen ten voormalige jool- merk: "Dit verkoop soos soetko k! must, 
koningin, het haar as volg oor die Saam met 'n lekker b.~>nkigc serp vorm A zip here a zip there to open 
laag-op-laag mode uitgespreek; ~ "Ek illt'n goeie kombinasle. Ook gekleurde I'. ' 
k dtt ni .. b Lni fast. an 1 me as netjies estempe me, . . 
alhoewel dit vir my baie mooi lyk, Dit Boots are tn, but not the heavy 
is 'n vleiende mode, want die rnaere- one, 
tiles lyk molliger en die meer lywige Otherwise the legs will lose their 
dames se vetrolletjies word verberg fi 
d" un. 

on er die plooierige materiaal. A ladv can look sexy, des pit her 
Die langer en wyer modes vra egter J 

een ding: die regte skoene, asseblief! weight, 
'n Kuitlengte romp of rok met 'n paar aZOOS) your garmen Is properl / 
plat skoene is beslis 'n doring in die and you will he great. 
DOg. Crystal Crafford, SOD-studen t van 
Huis de Villiers, het so 'n langrok-plat- REGS: WOf.., wil sy dra ell almal 
skoene-beeld heel passend beskryf as kyk daama. D; meisie wat die 
"squat en frumpish". Skoene h t hulle omgewing hier so and r haar wol- 
bonkigheid verloor en 'n fyner skoen, ~. 
vera] die met 'n T-Bandjie, oop tone en mus uit bespied s uitrusting is 
kante, het 0P die toneel verskyn. Ook hoogs-modieus en vind gro Jt by val. 
stewels is hoog in die mode. 

Daar is egter stewels en stewels. So 
bier en daar is nog iemand, veral die 
crimplene en mini-brigade, wat stan 
derd nege se dae se blink leerstewels 
met die oprygbandjie dra. 

Crystal Ie besliste klern op 'n goeie 
g heelbecld sowel as goeie klerekas 
beplanning. "Practice what you 
preach," se die sprcekwoord en dit is 
Wat Crystal b paald doen. Selfs in 'n 
denimbroek rooi truitjie en wit blocs 
,kep y'n treffende geheelindruk, want 
Van kop tot tone is sy go d vers rg en 
Pas haar haarstyl, grimering en skoene 
by die res van haar uitrusting. 

Van denimbroeke gepraat, Die 
Matiedame weier b li om afstand te 
doen van haar langbroek. In verskeie 
modcwinkels op Stellenbosch beweer 
~c verkoopsdames dat hulle besen 
dings denim bro ke die een na die ander 
Uitverkoop word • 
. Veral die sogenaamde "gab-b~oek':, 

dIe wat met 'n bandjie voor vasbind, IS 
hoog in aanvraag. 

Die heel lang rok (vroeer [are se 
tnak i) is nog te sien, maar is nie meer 

volop 800S verlede jaar nie. Laetitia .ting plaas, 
~eunis, Juffrou Akkerjol, noem dat dit 
I twar onpraktie is in Stellenbo: ch se 
W rstoestande. As dit reen is die 
O~derste gede Ite gewoonlila papnat. 
D, enkellengte voorskootrok bly egter 
te ds baie gewild. A • 

. Nog 'n modenuutjie wat baie byval Laasten is daar beso'~ afg l~ by n 
vlnd, is die cloche In een van die do. nte verbond aan die Huishoud 
-------'------ kund dcpartem ent, Sy is m j~ffrou 
DIT lyk asof JANN BASSON se . C rolyn Andree, voorhe n a::I. tent- 
tone 'omkrul van blydskap dot sy profes or aan die W ber S~ate Coll~ge. 
e . "eab-b ke" Utah, USA. Sy beskou di dam S op .en van die gesogte gab- roe ~ die nmpu.. m nier van aantrek as 
kOIl bekom. Daarby dra sy 11 baie mooi, Tog i. dit baie and r ~s 
Wolmus e gestreepte bostuk. Sy Jcimpu!lJ11ode oor die res van dt 
sal hoar nie hoef te bekommer oor wereld. 
kritiek oor hoar skoeisel nie. Sy kryf die ver kil toe aa~ die m r 

konserw tiewe uitky van di Stellen- 
bosse studen t. 

NTE 

GEHEEL 

MO V 

M tiem ...... __ 
hyde t w 

CRYSTAL CRAFFORD wys hier 
met 'n knielengte rok en hypos 
sende skoene wa t bedoel word 
me t 'II goedversorgde, treffende 
geheelindruk. 

MNR. MILANI 

• ENRI 0, di b k nde filosoof e,n 
kafeni r, vat sy modc-advies un .. ~' 
dame v n Stellenbosch ldu. poet! s 
saam: 

UMM~ER has gone, the trees are 

wear? 
Fashion galore is here again, 
We must look pretty even 
cold and rain. 
Smartness is our motto for this 
year, 
Colourful, sexy with our winter 
gear. 
The knee mustn 'f show, just 
about, 
111 neck must be closed, there is 
no doubt. 
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Vrydag, 23 Mei 1975 

OM I WAA 
ThLLENBOSCH voel ongetwyfeld die behoefte aan '0 
jaarlikse intervarsity. Toe die tradisionale intervarsity met 

di Univers iteit van Kaapstad op di rotse geloop het, is dit 
vinnig opgevolg mel 'n rugbywed tryd teen "die grootste 
Afrikaan e univcrsiteit in die wereld". Hierdie wedstryde het by 
die jaar teeds meer en meer die aard van 'n intervarsity begin 
aanneem. Vanjaar h t hierdie verskynsel 'n kllmaks bereik toe 
die drompoppie , sjampanjernooi, Besem, ings-song en alles 
wr t met die tradisionele UK lJS-intervarsity geasso ieer word, 
in die veld ge toot i. . Ondanks 'n stewigc rugby-oorwinning het 
die hole petalje op 'n mislukking en 'n verJeenth id uitgcloop. 

Dit i. glad nie moeilik om t ien waar die lout gekom het 
nie. Stellenbo eh en Pretoria Ie gans te vcr v n mekaar om 'n 
volk. verhuising van die een na die ander - vir 'n naweek lank 
prakties uitvoerbaur t maak. En onder die deelname van 'n 
groot per entasie studente van een van die bot cnde unlversitelte 
i geen volwaardige Intervarsity moontlik nie. 

Die uudenteraad het vandeesweek wyslik besluit om die 
kragrneting m t Pretoria in die toekorns 'n suiwer rugby 
w dstryd te hou. 

Dit 10 egter nog g nsins die intervarsityprobleem op nie. 
Di enigste univ rsiteit waarrnee Stellenbosch tans 'n sinvolle 

intervarsity k, n hou, is natuurlik die UK. 'n Sektor van sy 
tud nte is nie-blank, en Kaap tad eis dat hierdie studente 
toegelaat mo t word om tus. en die ander op die pawiljoen te it 
en in aanmerking te kon vir die betrokke portspanne. Dusver 
het hierdie eis intervar. ity in die wiele gery, hoofsaaklik omdat 
die Regering nie bereid was om sy goedkeuring aan so 'n 
"gemengde" byeenkorns te heg nie. 

Nou waarom nie? Die argumente wat gewoonlik teen 
rass gemengde byeenkom te gebruik word, het in hierdie geval 
geen geloofwaardigheid nie. Daar kan nie gese word Of dat dit 
wrywing, of dat dit "integrasie" tu en die kleurgroepe sal 
bewefk nie. Daardie gekleurde studente sit in ieder geval dag na 
dag tu. en die wittes in die klas en die kaf teria. 

Sover men kan sien i daar ook geen of min groepe van 
b lang wat a nstoot al neern aan gekleurdes e teenwoordig 
held. Die Stellenbosse SR wat die sosiaJe sy van die 
int rvarsity hanteer het hom reeds uitdruk1ik bereid verklaar 
tot 'n "gemengde" intervar ity. Die plaaslike rugbyklub het nog 
ni 'n be luit in die verhand geneem nie, maar daar is baie goeie 
gran de om te yermo d dat hy dit sal steun. 

Ook me n OI1S dat 'n "gernengde' intervarsity nie 'n 
, begin el" van die egering se kleurbeleid sal aanta nie. 
Mamabola, Habane, Pangaman en verskeie ander gekleurde 
sportrnanne i (1 bale tuis in blanke geselskap. nige bruinman 
wat maar wil betaal kan tu en blankes in die Nico Malan sit. 
Men sal inderd ad 'n he onder kompleks e konstruksie moet 
maak om bogenoemde gevalle van "n ' gernengde" intervarsity te 
onderskei. 

Ons hoop die Regering toon begrip in hierdie saak. Ons is Ius 
vir intervarsity, Vo/gende jaar. 

? • 

BEHEER 

Sanlamgebou 205 
SteJlenbosch 
20 Mei 1975 

WILLIE DUMINY rapporteer: 

DIE ONLANGSE intervarsity met die Universiteit van Pretoria en prosedurele reelings in verband met 
notulerings en teen-notulerings het op die afgelope Studenteraadsvergadering die hoofpunte van 

bespreking opgelewer. 

'rEI.. 
TELEU 

NOTUL RIN(" 

VANW AR? 

Aangaande die intervarsity het Piet Vorster het 'n amendement 
Brenton Geach en Johan Treurnicht'n hierop voorgestel tot die effek dat die 
mo ie ter tafel gele waarin aangevoer is voorsiening vir "pro't-notulerings uit 
dat aange: ien daar uit die afgelope die mosie gelaat word. Hy het gemeen 
geleentheid geblyk het dat 'n votwaar- dat indlen dit tocgelaat sou word dit 
dige Intervarsity met al sy "fraaiings" tot "'n absolute gemors" van 'n notule 
vir die "volwasse Afrikaanse student sou lei. Verder het Piet geargumenteer 
geen werklike waarde het nie", toe- dat so 'n voorsiening daartoe sou lei 
komstige kragmetings met die Tukkies dat mosies vaag bcwoord sou word. Hy 
bloot as rugbyaangeleenthede beskou het ook gemeen dat sodanige notule 
behoort te word. Vanjaar se Intervar- rings vaag en doelloos sou wees, 
sitykomite is ook bedank vir hul ywer 
en goeie werk. VERANlWOORDELlK 

IKEYS 

Onder andere het Johann in sy 
motivering gese dat hy dink die SR 
hom ecrder vir die herlewing van die 
tradi ionel intervarsity met die Uni 
ver. iteit van Ka· pstad kan bcywer. 

Tobie het geantwoord dat di lede 
van die Raad nie so onverantwoordelik 
.ou wees as om so 'n voorreg te 
mi bruik nie. Johann Slazus het die 
argument dat daar te veel ten gunste 
van besluite genotuleer sou word die 
nek ingeslaan bloot dcur daarop te wys 
dat dit slegs nege keer met die afgelope 
dric honderd sewe en dertig mosies 
gedoen is. 

Daar het verwarring geheers oor die 
vraag of daar teen of vir mosies of 
besluite genotuleer word. 

Die aanstelling het egter nie sender 
voorval verloop nie. Johann Treumicht 
het aan Blikkies gevra om die twee 
aansoeke van We sel Nel en Jan du 
Pie, i , voor te Ie aan die SR. Blikkies 
moe. beken dat hy die aansoeke by die 
hui vergeet het en het probeer om uit 
die twee persone se ondervindingslyste 
aan te haal, wat die lede kynbaar 
tevrede ge: tel het, 

Wessel Nel sal vir die volgende ter 
myn die amp beklee. 

Johann Slazus het kennis gegee dat 
die Bloed-intervarsity met lkeys op 3 
en 4 Junie gehou sal word. 

Onder Inter-universiter het Piet 
Hurter genoem dat daar nou finale 
reeling gemaak word om die SR van 
die Universiteit van Wes-Kaap te ont 
moet, 

USKOR 

Tobie het onder Ontwikkelingshulp 
en USKOR genoem dat daar nou Maat 
skaplike-, Regs-, Tandheelkunde- en 
Liggaamlike Opvoedingstudente by die 
aktiwiteite van USKOR betrek is. Die 
aanstelling van 'n permanente organi 
seerder werp nou vrugte af. 

Die Langenhoven Studentesentrum 
nader nou voitooiing. Johann Treur 
nicht het gese dat die kontrakteurs 
hoop om die gebou op 17 Junie af te 
gee. In 'n aantal mosies is verskeie 
persone bedank vir hul harde werk en 
kantore in die gebou is aan die ver 
enigirigs toegeken. 

ERE-KLEURE 

Onder Sport is twee mosics van 
Pierre Goos n aanvaar. Met die eer: te 
word die WP-Rugbyunie bedank vir hul 
tegemoetkomendheid met die kaartjies 
vir die wedstryd teen die Tukkie, Met 
die tweede L aan mnr. Jaroslav Houba 
ere-kleure vir tennis goegeken. 

REGVERDIG 

Pierre Goosen het die mosie sy volle 
steun toegese, maar Dirk Badenhorst 
het gemeen dat daar liefs nie so 'n 
besluit gene em behoort te word nie. 
Hy het daarop gewys dat die SR hom SKAAM 
nie verbind het om van elke wedstryd Johann Treurnicht het verduidelik 
met die Tukkies 'n "volle" intervarsity 
te maak nie en dat daar moontlik die dat daar lede mag wees wat wel met 'n 

mosie saamstem maar daJk nie met die kyn verwek kan word dat die SR 
motivering van die voorsteller nie en meen dat vanjaar se wedstryd 'n "tradi-. . , , 

ionele Intervarsity" was. Dirk het ter d!t so ,wtl Iaat p~bhsee~. ~Icrop h~t 
afsluiting gevra dat dit aan elke toe- Pierre (,00 en gese dat dit vu h~m wil 
komstige SR oorgeJaat word om self voorkom as~f Johann skaam ~s om 
oor die saak te besluit. hom, met die SR en sy mosies te 

D · .. , d h id assosieer. re most IS met n meer er CI van D' d t' itcind lik 
sternme aanvaar, met . es ledc buite ie am,en en~en IS urtcin e 1 ver- 

werp en die mosic met elf stcmme teen stemming. 
Pierre en Piet Vorstcr ,'n aanvaar. 

KAARTJIES KARNAVAL 

G 

'n Verdere mosie van Tobie de D· K ] itt . di . , . Ie arnava voor I cr VlT Villiers en Johan Slaws, dat die rugby- 1975/76 t ' t • . 
k di b - ermyn IS me n mo re van 
:JUb vcr oek word o~ I~ ehcer van Blikkies van Schalkwyk en Tawie 
n s kere 'ian tal kaartjies vir aanstaande N' b . t 1 
jaar se wedstryd aan die SR toe te se, is lena er eenpang aanges e . 
met agt tern me teen vyf aanvaar. 

Pierre Goo, en het die mosie hewig 
teengestaan, Hy meen dat dit regverdig "SR 
is dat aan aile rugbyspel r. twee kaart- 
jie toegeken word aangesien hulle die 
werkJike onder. teuners van die spel is. 

" 
Brenton het saamge tem en gese dat 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~h~ roru P~rr~ gmq d~b~emoM~ELHOOGENHOUT,Een~&*cyt 
die kaartjies in di~ hande van die DIE OPTREDE van die SR-lid belas met Karnaval, Blikkies van 
rugbyklub ou WOU len. S h lk k h t t di t Ill di K ] . . Dirk Badenhorst het aangevoer dat. c a wy, e me ie aans e ng van Ie arnava -voorsitter vir: 
die SR met die vorige mosie die verant- die 1975/76-termyn teleurgestel. 
woordelikheid vir die reelings op die By die SR-vcrgadcring van 20 
klub afgeskuif het maar nou tog 'n Mei het mnr. van Schalkwyk bekend 
rn t van ggen kap oor die kaartjie- gemaak dat hy twee aan oeke om die 
toedeling wou behou, waarmee hy nie pos ontvang het; een van Wessel Net, en 
kon saamstern nie. een van Jan du Plessi . Wat hy nagelaat 

In antwoord hierop h t Tobie gese het om te noem, is dat mnr. du PIe sis 
ciat die wed 'tryd met die Tukkies meer sy aan oek twee dae voor die vergade. 
as net 'n wedstryd i en dat dit in die ring skriftelik teruggetrek het en dit 
Studcnte-Unie s belang is dat die SR weer op die dag van die vergadcring 
weI die behe r oor 'n beperkte aantal mondeling gedoen het. By laasgenocm 
kaartjies verkry. de gelecnthcid het mnr. van Schalkwyk 

teenoor mnr. du Pies is bevestig dat hy 
y brief, waarin hy sy aan oek terug 
trek, ontvang het. Mnr. van Schalkwyk 

Di besp!eking van notule~in~ ~n het egter gcweicr om die terugtrekking Ter afsluiting: Mnr. We sel Nel se 
teen-notulermgs het gcvo~g op n ?Josie te aanvaur op grond daarvan dat daar bekwaamh de word geensins in twytel 
van Br nton Geaell waa~n hy die S~ reed deur hom en die vorige Karnaval- getrek ni en daar word vertrou dat hy 
vra (!!'" hom o~ ver konlD~ teo vra Vir voor, ittcr besluit is wie hulle by die SR 'n klinkende sub~s van Karnaval sal 
hut "onr~gmatl~e en bedr:aeghke op- vir die pos gaan aanbeveel. maak; mnr. van Schalkwyk se hante. 
trede , by n vOt'lge vergader!ng waa~ hy Om'n verskeidenbeid van redes is ring van die aangeleentheid stel egter 
helet )8 om ten gunste van n bestult _te mru. van Schalkwyk se standpunt on- erg teleur. 
notuleer, op .grond daarvan dat dl~, houdhaar, waarvan nie die minste nie r.;;;;;;;;;;;;~;;;;;::;;;;;;;;;:;;,;. 
volgens van dIe .ander lede, nog nOOlt dat Carmine Pecoraro, die vorige voor 
tevore gedoen ~ ~at daar anders as sitter, reed van mnr. du Plessis se 
teen·genotul~er IS me.' . terugtrekking bewus was ten tyde van 

T r 8~awmg van y bewenng het die aanbeveling. 
Brenton n lang lys van gevaUe opge- 
noem waar daar, met SR·v rgaderings, 
buite-. t mming notulerings wa. en 
wanr motiverings vir mosie in notut s Waar mnr. van Schalkwyk daaraan 
opgen em is. kom dat 'n mens nie 'n aansoek mug 

Na verdere besprcking is die mosier terugtrek nadat slegs besluit is op 'n 
met vier temme t en drie vers]aan. aanbevcling nie, weet hy alIeen. 
met ses lede buite stemming. Vervolgens het mnr. van Schalk- 

Hierop het Johan Treumicht en wyk, nadat hy reeds geweier het om 
P tro van der Westhuizen in 'n mosie mnr. du PIes is sc terugtrekking te 
gevra dat die gebruik. aanvaar word dat aanvaar, nagcJaat om die betrokke 
lede voor, teen en buite stemming mag skriftelik aansoeke, waarvan hy e n 
notuleer. moes aanbeveel. aam met hom na die 

IE 1975 
HOOFREDAKTEUR: KOOS BEKKER, Bonne Esper nee (02232-303) 

week dae 9·10 vm. Wllcocks-gebou K. 211. 
ASST.-HOOFREDAKTEUR: FREDDIE MARAIS, Ponta do Pargo 2, 

Bird traat 
TIPOGRAFIESE REDAKTEUR: WILLIE DUMINY, Eendr 9 (2135) 
NUUSREDAKTEUR: NIEKIE GRIESEL, Dagbreek (2116) 
SPORTREDAKTEUR: JAN DU PLESSIS, 0 gbreek (2116) 
KUNSREDAKTEUR: COENRAAD VISSER, Crus str.5 
SOSIAlE REDAKTEUR: RAIFORD JOHNSON, D breek (2116) 
INTER.UNIVERSIT~RE REDAKTEUR: LEON BLiGNAUT, E ndrag 

(2135) 
SUBREDAKTEUR - KUNS: HERMAN BINGE, H I hoogte (43801 
SUBREDAKTEUR - NUUS: ETIENNE VAN HEERDEN, Louwstr. 8 

( 8391 
SUBR DAKTEUR - SPORT: ABRIE VAN ZYL, Dagbreek 
SUBREDAKTEUR - PORT: DIRK DU OIT, D gbre k 
SUBREDA~TEUR - OSIAAl: CHRIS 0 KRITZINGER, Hel hoogte 
UBREDAKT UR - INTERUNIVER IT~R: RYNHARD DE 
VILLIERS, Helderb rg 

TAAlREDAKTEUR: SASSIE OTTO. HUll M rais (2234) 
TIPOGRAAF: Johan Ie Roux 
HOOFFOTOGRAAF: Johan Er smus 
FOTOGRAWE: Zachle de Beer, Christina Murray 
NUUSVERSlAGGEWERS: Hugo Bierman, Henni Dewet, Dawie de 

Villi rs, Willem de Waal, Erna Hertzog, Carl Pierre Rabie, John 
Short Smith, Pieter Verm ulen 

SOStAlE V R lAGGEWER : Christine B rnard. Ansa Era mu , 
Ilse,Prlsei" Heynecke, LOUIse Jordaan, Ern Piens r. P tre The rt, 
Coenr d de V. Vi r, Letti van Niekerk 

INTERUNIVERSIT~RE VERSlAGGEWERS: Johan Schonken. Danie 
Brink, Christl an v n Sch Ikwyk. 

PORTVERSlAGGEWERS: Wilmene Dempsey, Nico Ie Roux, J co 
Leuvennink, Carl Verschuur, Chris H ymans, Pleter Er smuI, Johan 
v n der Merwe, Olaf Ron a n 

KUNSVERSlAGGEWERS: Karin Anderson, Linda elOele, Mm6tte 
Jou rt, Gerrit Olivi r, H nneli Rupert, D vid Sch Ikwyk, I n 
om rville 

FINAN tElE AOVISEUR: Sarel Etsebeth (42331 

SR-vergadering te ne m! 
Dit het daartoe gelei dat mnr. van 

Schalkwyk hom op sy geheue moes 
beroep om die aansoekers se ondervin 
ding en kwaliflkasies aan die SR voor 
te Ie. Hierdie wyse van verwysing het 
opmerkJik tekort geskiet: Daar is onder 
andere nagelaat om te noem dat mnr. 
du Plessis Algemene Redakteur van 
vanjaar se Stellenbosse Student is, Sub 
Redakteur was van Die Besem en 
Tesourier i van die Handclsvereniging. 

TELEURGESTEL 

BLOED-JNTERV ARSITY 

Die jaarliksc Bloed-intervarsity met 
die Universiteit van Kaapstad word op 
3 en 4 Junie van 4.00 tot 9.00 nm. jn 
die UBS-gebou op die tweede vloer 
gehou. Alle student tussen agttien eO 
vyf en sestig jaar is welkom - 00]( 
diegene met geen ondervindillg in die 
verband nie. 
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Die vergadering het tot die slot. om 
gekom dat daar weI skakeling moet 
wees om gemeenskaplike sake soos 
administratiewe aungel enthede te b - 
spreek en dat geen mo. ie ter ta 1 gelfS 
moet word nie. 

Onder die punt d mokratisering i. 
die verteenwoordiging van die. tudente 
se belange by die universiteit. ow~rhede 

. • . , ~~re~. Bren~nG~~h td~M~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
DIe volgende oggend IS n kongres king van Stellenbosch verduidelik. Mnr. 

wat deur Wits b oog word, bespreek, Bertus Boshoff van Tuks het genoem 
a.sook demokratisering van die umver- dat studente s gebrek aan ond rvin 
Site it .en affiliasic met die ASB.. ding sake bemocilik om Rand. - of 

WItS se kongres sal oop wees VIT al~e Senaatsverteenwoordiging te verkry. 
SUid-Afrikaansc universiteite. Daar IS Die verskillende wyses van affiliasi 
nog nie op 'n tema bcsIuit nie. Mnr. by die ASB is ook be preek. 
Dirk Kotze meen dat die kanse vir 
sukses van so 'n kongres gering is. 
Daarteenoor het Blikkies van Schalk 
WYk opgemerk dat die kongres aanvaar- Voordele van sentrumafflliasie is 
baar en prysenswaardig vir kontak volgens mnr. Marius Har.tzenb rg v.~n 
tU8sen verskillende universiteite en vol- Tuks dat alle ASH projckte op dl~ 
kere is. Volgens hom moet die kongres kampus die SR se ~t mpel sou d.ra .. Na 
eerder 'n forum vir onderlinge gesprek SR-affiliasie sou die meerderheid stu- r::::::::::::============11 dente op die kampus die ASB onder 

skryf, aangesien die SR op dcmokra 
tiese wyse verkies word. 

'n Nadeel is die feit dat dit op grout 
kampusse onmoontlik is om almal in 
sodanige aktiwiteite te betrek 0 te 
verwag dat hulle met all s saarn ,t m .. 

Mnr. Hartzenb rg meen dat d.' 
voordeel van vercniging-affilia i daarin 
Ie dat net student wat b langst J en 
die ASB steun by di vercniging 
sluit. Die nadeel is dat daar om 
studenteraad gewerk word. 

LEEMTE 

Op 3 Mei het die studenterade van 
Pretoria en Stellenbosch 'n vergadering 
gehou. Die vergadering is voorafgegaan 
d ur 'n onthaal die vonge aand ter 
viering van die 75-jarige bestaan van die 
Matie SR. 

Pieter Hurter het 'n woord van ver 
welkoming tot die Tukkie-SR gerig 
waarna mnr. Dirk Kotze, as voorsitrer 
van die bcsoekende studen teraad 'n 
klein skild met hul wapen daarop aan 
die gashere oorhandig het. 

SKAKELING 

AS -affili asie, 
kongres met 
Tub bespree 

E 

DIE instelling van 'n jaarlikse rugby-kragmeting tussen die Maties 
en die Tukkies is gesteun deur beide universiteite se studenterade 

op 'n gesarnenslike vergadering wat onlangs gehou is. 
wees orndat van die mosi swat in die 
verlede ter tafel gelS is soortgelyke 
kongresse laat mi.luk het. 

AFFILIASIE 

ELFRJEDE TROMP wns »p haar 
dog At i. Windhoek. Toe loop .~)1 

8 irtie raak. Berti is '11 man JlOII 
Huis Marais, 'II die koshuis hct 
onlangs 'II baie g nietlike huls 
dinee nongebi d. Die /010 hierbo 
is juis daar geueem, 11 leur haar 
bewond raarsklub aangestuur, / ie 
klub hou bale van haar. Hulle h I 
egter peel mindel' II' k vir eli, 
koet jong II CI' wat ltaar ill I c 
skerming 11 iem. Hulle s ~ ~y hou 
ding is duidelik hy "graw .. 
die "ton l" maar nie di kill> 

IN K AM N 
BESTEMPEL VANJAAR was daar altesaam sewe koshui e wat g en druipellnge in 

die kl ure-eksamen gehad het ni ,naamJik onop, Majuba, 
Monica, Wilgenhof, Hel hoogte, Hui Marui n Huis Vi s r. Sonop het 
egter die hoog te gemiddeld laag yfer behaal, naamlik 470 en her 
die bekerwenners van 1975 geword. 

73 
t 5 
1 7 
8 

103 
35 
44 

130 
4 

SLAAG DRUIP 

HOI. OJ'VI IFRS 3 I 
I'RI 'A (6 7 
IRhNE 32 
LYDIA 39 • HUIS Tl-N BOS H 47 I 
MIN'RVA 82 10 
ARISTFA 26 .7 
NERINA 65 10 
MONICA 
HARMON IF 16 21 
MAJUBA 1 
SONOP 41 
HEEMSThDE 63 19 
HVIS NEETHLlNG 31 8 

MANS 
HOMBRF 26 7 
WJLGENHOf 61 
SIMONSBI'R 5 17 

24 
3 

11 

1 

n 

NUWESIN 

Blikkies van Schalkwyk het gese dat 
alle ander univcr iteitc een of ander 
oorkoepelcnde liggaam vir gespr k deur 
stud nterade het behalwe Stell nl~osch 
en VPE en dat dit 'n groot Ie mte I .. 

Die vergadering het verder 'n mo. ie 
aanvaar waarin die sportkantor van 
Stellenbo ch en Pr toria . aa~b ,vee I 
word om die rugbykragmeung n jaar 
likse instelling te maak. Slegs Petro van 
der Westhuisen het daarteen g t m 
omdat sy nie die wangedrag en onorde 
likheid wat met sulke wedstryde ge 
paard gaan kan ste~n ~ie .. 

Na die vergadering IS beide stud .nt, • 
rade na n bekende wyn.kelder VIT n 
wynproe waarna hull die rugbywed- 
. tryd bygewoon hct. 

WESSEL NEL wat op die laaste 
SR-vergaderingas voorsitter van 
die Karnavalkomitee vir die 
1975/76-lermyn aangewys is. 
Wessel is 'n Ll.B Il-student en 
Was vir die afgelope twee jaar 
lid van die Karnavalkomitee. 

EENDRAG EN LYDIA 
IN vanjaar se finale rondte van 

die interkoshuisdebatskompe 
tisie sal in die mansafdeling deur 
Eendrag en Helshoogte meegeding 
Word om die gesogte trofee, ter 
'Nyl Monica en Lydia in die 
damesafdeling teen mekaar te 
taan sal kom. 
" Eendrag word, soos verlede jaar, 
kerteenwoordig deur Anton van Nie 
e rk en J.P. Landman. Hierdie twee 
wtvare debatteerders, albei voormali 
k enners van die eerstejaarsreden rs 
~mp tisie, kan vanjaar sorg vir 'n 
II ~onder interessante kragmering met 
in S~Oogte, teen wie hulle verlede j ar 

Citeselfde kompetisie die onder pit 
:~ ~. d~lf. Helshoogte i tans die ene 
t etm.lnnigheid en weier om bekend 
lllaak wie hull sprekers al wees. 

Lotz en Marelise B ster, wat reeds haar 
talen t op die eerstejaar T.ed naars 
kompetisie getoon het. In die dame- 
afdeling is daar blykbaar 'n nu~ 

di die fwesigheid van held w n 109 en 

G LYdia se span . al bestaan uit Liza 
l~ rosskopf en Minnie van der Vyver. 
eenoor hull stet Monica vir Jeanne 
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N HlERDlE tyd van die jaar tree daar in die gerniddelde studente se lewe so 'n effense windstilte in; kom 
daar so 'n broeiende stilte n onrustigh id. Die groot sosiale hoogtepunte, naamlik Karnaval, Trapkar 

n Intervarsity, is verby. Die halfjaarlikse eks mens of toetse is voor die deur en so ook die 
Wit t rvakansie. Dit is in hierdie tyd wanne r jy weer so 'n bietjie meer tyd spandeer aan mediteer oor 
aktu Ie ake; wanneer jou kultuuropvoeding 'n inspuitinkie kry; jou rneisie meer aandag kry en daar selfs 
g w rk word. In hierdie yd doen die student sy bestekopname. 

neus 'koong maak of onstaan int - hierdie eier dan geen windeier, maar 
re sante trekwedstryde tussen 'n sommer nog 'n baie b langrike ei r. 
student wat aandring op die laaste 
paar sky ties en 'n b diener met aUe AANSLAE 
mag die bord wil gaan was. Die E'" di f I 
Spur het natuurlik 'n groot voor-, d~ncko fSf! ent~as Jed a, ge ope paar 

, d jare ie 0 ieves ing van re sogenaam- 
prong bo die meeste an er soortge- db' If b t ' t lli 
tyke pl kke veral van wee sy laat e e~ ale se - ewus e gr~ep ,m e I- 

t di ' d t id st entsia op Stellenbosch. Indien JY geen 
den wa e m er er lei van u- beware het teen 'n ek i tensieel- 
ente pas. f I ' elf s' di In die nuwe ru t-Bank-sentrum is nom no .ogle, ee ,wy e me en. ~e 

, " Strukturr lisme JOU me anstaan me, IS 
ar ook twe nuwighede. ViC diegene d' W' be tlik ' b t , Ski 'I d ' • I it re impy s moon J n e er pro- w tala un WI aan ring op n .. 1 er ,.. V t ti 1 id 

POSI re. n ae gevoe van onrus ig lCI 
wa so 'n rilling tangs die ruggraat 
afstuur, word volgens die oningewydes 
ervaar wanneer die heiligdom binne 
getree word. 

In hierdie jaar word daar egter sulke 
---------------- massa-aanvalle vanuit die naburige 
is daar nou on spesiale kroegie. Uit Skool geloods .. Gesprekke oor die 
Natal het daar so 'n paar jaar geJede 'n Lente, oor die Sangfecs cn besprekings 
goue piesang oorgewaai wat die hele oor die nuu tste safaripakmodes ver 
land lngen em het. Nou wonder 'n steur die sw ar en gelaaide atmosfeer. 
mens watt r rigting die eier-nefie gaan So nou en dan word 'n persoonlike 
inslaan. W nt 8008 die Wimpy is die kie soo die aankoop van 'n nuwe 
Golden Egg ook gebonde ann sekere dikwielfiets skugter bek nd gemaak. 
uiterlike versierings en aan 'n spesifieke 
pyskaart. 

Uit betroubare bronne het ek egter 
verneern flat hierdie jongeling baie gaan 
verander en ook dat op m er realistiese 
ure ge luit sal word, MoontJik word 

METAMORFOS_ 

I 
'n B langwekkende met mor 

fa en ook 'n redelik verblyd nde 
n i die wat die Arizona Spur 
nd rgaan het. Voorheen moe 

mcnige onskuldige stud .nt ukkel 
om sy vurk uit die tafelblad los te 
wikk I nadat sy bard geluidloos so 
tus en die happie weggepik is. Die 
intense g not om die laast bietjie 
koeldrank ver igtig m t die strooi 
tjie te drink en in die mond rond te 
rol, is legs enkelinge gegun. In die 
laaste tyd i my diagnose dat, hoe 
wei genesing nog ni volkome is ni , 
daar tog 'n merkwaardige ver 
be ring in etree het. So nou en 
dan duik die 06 neigings w r op en 
word daar anhoud nd onder jou 

freddie 
• rnarai 

, 
nk 

S udentplan is '11 sak vol fin. 11 iclc kcma. 
w t d ur die Standard B. n ontwerp is om die 
) w vir tudcnte maklikcr ell ang narner tc 
maak. 
1. Stud J1 cl ning kcma. Lenings tot R4000 

t "'11 ongelooflike lae rcntckoerse met 
maklike terugbct iling . 

2. 

3. 

4. 
V<ll 

on 
5. n P 

fl. 

7. 

• n 
r te 

n. ast St Ildard 
met volledigc 

Standard Banl< 

"TREA S AND TRICKS" 

Onder in Merrimanlaan is daar 
'n sekere handelshuis waar eetbare 
ubstan ie wettiglik verkoop word. 
Ten pyte van 'n veelh id van nie 
altyd deflnieerbare aromas en) 
antieke visbolle wat oop en bloot 
ten toon ge. tel word, is dit seker 
een van die gewild te eetplekke op 
Steltenbo. h. Sakkie (p rsoonlik 
verkies hy om mnr. Dos Reis g - 
noem te word) se tjips is legendaries 
en b sit vullende en genesende 
kwaliteite wat elders ni 80 gekon 
sen tree d te vinde is nie. As spesiale 
"treat" kan een van Sakkie se uit 
[ies probeer word, Dit laat tog so 'n 
pikante geurtjie in die kies. 
In hierdie "merry month of May" 

het die langverwagte Penseel toe sy 
kop uitgesteek en die wereld binne 
gevaar - pragtig in 'n nuwe klini se 
wit oorjassie. "All real art is imple", 
het Wooddy Allen mos gesc. 

HANDBOEK 

Nou is dit so dat daar al in die 
v rlcde die; suggestie in 0115 midde 
g laat is om Penseel aan di stud nt in 
Ginekologie voor te skryf, Hierdie Pen 
seel 'n be ondere oed-ver: orgde 
ui tg: w - i ten opsig e van die inhoud 
so 'n bietjie meer so. iaal van aard. Die 
so kend s wil 'n anker in die lewe kry 
en afwvkings van die algemene 
Freudiaan patroon kyn volgen: die 
uitgawe 'n oplossing te wees. Miskien 
word Penseel nog die handboek vir 
gefrustr erde jonkhere - o'n "Manual 
or th Single Man". Wi weet. 

Dar r onder in Van Ric be ck- 
tr at, net .0 kuin agter die 
mui urn, .taan die b ro mel stand 
be ld van Pi nk Piet. Dr stand 
be Id huldig prof. Johanne du 
Pies is, wat in toeka se dae (I 929 
om presies t wees} van blatant 
k ttery beskuldig is, Na 'n hele 
drama en 'n hof~ aak het hy toe 
indelik elf b dank. 

KLEURSKEMA 

e. Gff)~n in J(uwe 1) ate ... 

WIE van ons weet nie wat dit 
beteken om soms sonder enige 

vreugde of blymoedigheid op te 
staan en 'n hele dag, of selfs 'n 
ganse week, neerslagtig en traag, 
sonder moed en sonder uitsig, deur 
te sleep nie? Dan is dit asof jy die 
wereld met sy volheid van rnense en 
gebeure nie meer raaksien nie, asof 
jou hele ervaringswereld geen sen i 
tiwiteit meer kan of wil ontwikkel 
vir die mooie en goeie wat darem 
ook nog daar is nie. 

Daar is selfs onder ons diegene 
wat so 'n donkerkykery tot 'n 
lewenshabitus omgebou het. Selfs 
as ons die swartgalliges gemaklik as 
neurotiese geeste getipeer het, vind 
ons egter nog steeds die een rede en 
verskoning op die ander om ons eie 
periodieke putsittery mee goed te 
praat. Ja, ons anksioneer dit selfs 
as 'n "gesonde" teevoeter vir die 
sogenaamde goedkoop positiwisme 
van die opgeruirnde optimiste, wat 
klaarblyklik nie die erns van sake en CHRISTO LO,'fBARD 

die gewigtigheid van die lewe self 
besef nie, 

Hoe on ook al oor ons neerslag 
tigheid en swaarmoedigheid wil 
rasionaliseer: by 'n gelowige mens 
pas dit nie. Die basiese element van 
die geloof is juis die lewensblye 
vreugde oor die feit dat aile dinge 
deur 'n liefdevolle en sorgsarne 
hand gedra word en dat die uiteinde 
van elke saak daarom go6d sal wecs. 
Daarom moet ons opstaan uit die 
swaarwigtigheid en verby die ironie 
en sinisme leef en onsself oorgee 
aan die eindelose vreugde oor God 
en sy skepping. Daartoc kan slegs 
die liefde ons verlos. 
"Ons s'n is dit: bestlrim (hoe klein 
ook}, bly bestaan met: iuistheid; 
bietjie trots; en heelwat lie/de; en 
eindeloos vergifnis vir irIs: niemand 
tref dit moo! mel die heelal nie; 
etntlik moet ons leer ironies lewe: 
en: binne ironie nog lie/de hou" 
(N.P.vW,L,), 

Wees Gegroet fans: 

NA die sewe vet jar moes die sewe maer jare noodgedwonge volg. 
Stellenbosch se "drukkery" gaan gebuk onder die meulsteen van 

akademiese drukte. Die skynbare skietstilstand op die liefdesfront het 
egter plek gemaak vir detente - die uitwissing van onderJinge 
versperrings - om in die bloeitydperk weer terker as ooit na vore te 
tree. Hoewel dit na buite stillerig vertoon, is daar, na berig word, 'n 
toename in intensiteit agter die skerms. 

Die amesno ring van kragte word glo meer in gemeen as 'n blote van. 
w er een pragtig g illustreer in Sic de Danie Botha van Dagbreek en Retha 
Klcrk van Dagbreek en Petro Jordaan van Heenstede drent 1 glo kuier-kuier 
van Sonop se verhouding. So ook i die voor St rns verby. Sonder sy Nelia van 
landloop t r van Irene. Loui e d Wet, Sonop gaan die son vir Neil Hoogen 
oortuig daarvan dat haar lang em en hout onder. Obie Oberholzer van Hels 
Fran du Toit s kanovernuf hul kuit- hoogte en .I ab' We Is van Huis de 
jie van di rotse al weghou. Nico du Villier doen die alombekende groepie 
Bois se inwendige rugbybesering het voor die Wilcocks se trappies geen 
die pas vertraag, maar Evansa Helm Van oneer aan ni . Suzann van der West 
Heemstede koester geen bekommernis huizen van Irene en Ben van Dusver 
nie, n em hul toevlug blykbaar na meet 

Chari Joubert, Matie-rugbyspeler, rustige oorde. 
blyk die tut in Susan Munnik van Melanie Barnard van Erica en Lappe 
Nerina lewe t we ,Ursula Wessel l..au cher e verhouding is die Rot 
van Monica se kraakbeenoperasie hou van' Gibraltar, so ook die van ewekniec 
glo g en verband met die feit dat y Niti van Kopenhag n van H emstede 
been-af op G rhard du Plooy van Dag- en Koo Potgieter. Minder bestendig is 
breek is nie. Tienie Hendrik.\Z se knaende te nwoor- 

Willow Burg r en Chari de Witt van digheid by Whipers. Rocco Nel van 
Eendrag, I gendariese uitvinders van Wilgenhof wik en w eg in die rigting 
die saamkuier-taktiek. het twee getroue van Liz Co t:z terwyl Chris du ToU 
aanh nger, in Jann BaSlion en Adri n Cora Roelofse v n Lydia blykb ar 
Maritz van Nerina, Eva Moll~ar sc volgende jaar albei vir Lydia aansoek 
adam, Dave Smuts, ko -ter blykbaar gaan doen. 

m geen· ontsag vir die 'harmful apple 
th ory" nie. Christa van Nerina en 
Roclf van der Merwe v n Wilgenhof het 

Gro tnis 
.G.- p ai. 



Pl!.'RSONH wat van hierdie ko- 
10m 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 20S~ Stellenbosch. Inge 
skrewe studente van die Uni 
versiteit van Stellenbosch kan 
gratis plasings doen. Vir ander 
persone is die koste R J vir. elke 
veelvoud van 30 woorde. 

MOTORFIETS 
Honda 175cc motorfiets, wat in 'n 
goeie toe stand is, te koop saam met 
valhelm teen R300. Kontak J. Loots, 
Eendrag (Tel. 2136) K63. 

LOSIES 
Ko huisplek beskikbaar in Simonsberg 
vanaf die tweede semester. Kon tak M. 
Kruger in kamer 110 in Sirnonsberg. 
Goeie losiesplek vir 'n man be. kikba r 
met 'n keuse van kamers, Bel vir 
Dennis Vorster by 2129 en laat u eie 
nommer vir wedersydse kontak. 
Losiesplek in privaat man koshuis be- 
kikbaar vanaf tweede semester. Skakel 
No. 9-975541x74 na 6 nm. 

BOEKE 
1WEEDEHANDSE boeke te koop: Die 
taak van die Bedryfsleier; The Making 
of Economic Society; Hemuwing & 
Herskikking; Maps & Diagrams; Philips' 
College Atlas; Die Mark van die Hetero 
gene Produk; Nywerheidsdesentralisa 
sie in SA. Kontak U. Losch in Majuba 
by tel. 2235. 

GESOEK 
'n Swart leerbeursie met per oons 
kaart: lIse Monies; Motorsleutels ver 
loor naby die Van der Stelgebou; Nuwe 
Rotary horlosie, verloor op Coetzen 
burg. 
'n Bruin sambrecl met donkerbruin 
handvatsel, wat sentimentele waar 
de het, verloor in die bibliot ek of 
Wilcocksgebou. Kontak SR-kantoor 
of Bas Goodhart by Eendrag (Tel. 
2136). 

GEVIND 
MotoTsleutel. vasgcheg aan 'n HP-sakkie 
voor die Barracuda. 

Tal is cen van die bilj n 1st skank- 
pcler van alle tye en sy naam is 
sinoniern met aanvaJlende, t ktiese 
skaak. Hy is egter van jongs af g t ister 
met gesondhcidt probl me, n dit is een 
van die rcde. waarorn hy r eds in 1961 
weer sy titel aan Botvinnik moes af 
staan. Ondanks talle teen. lac het Tal 
sedert ] 961 heelparty . ukscsse behaal, 
met oorwinnings in onder andere 3 
U. S.S. Rv-kamp ioen skappe [1967, 
1972, 1974]. Alhoewel sy speclstyl 
die afgelope paar jaar heelwat mecr 
posi ioneel van aard geword het, bly 
Tal steeds een van die gevaarlikste 
aanvallende spelcrs ter wereld. 

Die volgende spel is in 1969 gesp eJ. 
Tal se opponent is een van Rusland . ' 
voorste teoretici, maar in hierdie . pel is 
hy nie opgewasse teen Tal. aanvallen 
de skaak nie. 

oor di nt r I dan ok in meni 
al s spell die red vir di uk 

~y aanvall . 
B·Q2 

Wit h t onder nd re zedrei om 
16) BxP('h, IxU; 17) N NPg vol d ur 
) 8) NxQPch te spe 1. 
16) P·DS! 

Die g weld van die aanval ne m to . 
Op hi rdi stadium i \ rt 
moontllk r ds verlor . 

em ~NE N KW ~SBA R 

Noord 
: 9732 

n. KQJIO 
R: 3 
K: 174 

~ .. I ~-~~...-- • ~ 

'Blollkiesraaisel- R20/5/5 
. . ," '. 

1'.-, .:.. , 

'n Root b ursi met dokumente daarin 'n Verdere stap in di verkeerd 
v C d dau l Bi cry .Iuit op 4 kop n. an hristel Gericke. rigting. Swart beh iort eer er ~n Uitkomkr art: Ruit II a 
' k . koning s veiligheid as om n Bruinlcer hand. k en In green sam- ken aan ~y . . t ver wak 
breel by die Afr.-Ned. Departement Wit so konmgmsflank . 
gcvind. 13) PxB Q·B2 
, 14) R Q2 QN·K2 n Bruin mansjas (gemerk C.A.L.) op- N-Q4f 
gctclnaby Iren 15) '. ., . 

. Wit sc aanval begin. Ott IS leersaam 
Rogenoemde goedere 'kan allcs by die om daarop tc let dat 31 Tal so stuk~ hand is '11 uitsonderin . A W 
R·kantoor afgehaal word (Sanlam- pragtig gesentrali cer is, n d t sy CIC _ hy Y ruit Haas in die 

gcbou, no. 205). koning 'n veilige kuilplek hct, B sheer 

N·N3 
P·N4 
P·Q3 
B-K2 
D-B3 

8) ()..O 
9) B·K3 
10) p.B4 
11) Q-R5 

Swart se posisie is r edt moeili~ 
verdedigbaar. Na 11) ... , 0-0 kry ~lt 
'n terk aanval op die Swart koning. 
Deur egter sy koning in .die . nter t.e 
laat, is Suetin besig om di n odlo t uit 
te tart. 
12) QR-QI BxN 

We 
S: 1064 
H:A5 
R: AKQIOR5 
K: 52 

00. 
5:J8 
H: 42 
:J2 

K: QIO 86 
. uid 
S: AKQ5 
H:n 
R: 976 
K:AK3 

y I • 
IdtaN. 

SPESIAL AF SLAG VIR UJ>ENT • 

van klcre 'ii om di 

ki sraalsel komp tisie w()~ in. 
~ wag by di Sosiale Red tk , 
teur, Die Marie, Sanlamgeb u 
205, Well nbosch. Di cent 
prys is R20 ann kontant en 
daar is nog twe kontantpry 
Pall R5 elk. Alle Matte-r dak 
iielede ell hut naasbestaond s is 
van die kompetisi uitge; luit, 
Die Soslale Redakteur sal alle 
in krywings beoord I en "Y 
b sli sing is finaal. All ill skry 
wings moe! di Sosiaie J edak 
leur bereik voor 111m. op 
I insdag 4 'Junie. 

on by d. 

nd war II tern. 

PLEIN R A 
TEL. 811 

Vir I u 
80 k 

Skryfb ho ft 
Tyd krift 

Wit: M. Tal Swart: A. Suetin 
Siciliaanse verdediging 

1) P·K4 P-QB4 
2) N-KB3 P-K3 
3) P·Q4 PxP 
4) NxP P-QR3 

Een van die moderner variasies van 
die Siciliaanse verdediging. Swart spits 
sy aandag toe op die koning~n tlank en 
probeer om 'n aanval teen ~lt e. enter 
van stapel te stuur. Soo~ In. d.'~ oor 
grote meerderhei~ v~n die S~clltaall~ 
verdediging se vanasies, ontwikkel die 
spel vinnig tot 'n k.riti~ke pu~t n.1 t 
talle taktiese komplikasles. n. tipe 
spel waarin Tal op sy gevaarlik: te 1S. 
5) B-Q3 N-K2 

'n Ongcwone stoot. Gewoonlik 
w~5) ... ,~®3F~~J.~Moon~~~~~===~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ like voortsetting i : 6) NxN, NP N; 7) 
0-0. P·Q4; 8) P-QB4. N-B3.; 9) .BPxP, 
BPxPj 10) p, p. PxP oos l~ hsch~r 
Petrosian, Kandida te-toernooi 197 l , n 
~clw~F~~M~oortuiFn~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
gewen het. 
6) N-QB3 
7) N-N3 

Beter I. 7) B-K3, NxN; 8) BxN, 
N-B3 waarna Swart se posisie maklik r 
speelbaar is. 

NA E N V L M __ 

in di, kru I 

ry si • 
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IJR VINES K OM 

NA KANNA 
A begin van die spe lvlak van 

"Karina hy ko hystoe" deur 
die tellenbos e Univer iteits 
tenter is op 15 Mei 'n speslale 
opvo ring vir Kleurlinge in die 
RH. Thom-teater aangebied. Daar 
bestaan 'n rc "ling tussen die de 
partement Drama en die Kleurling 
Werknemersverenlglng van die US 
dat elke eerste student - ipvc e 
ring 1 an laasgenoernde liggaam af 
gestaan word, wat alle verdere 
organisa ie behartig. 

•• ree 

26 6! 

ee sal e 
MNR. HI. MOMB" G, Voorsitt r St llenbo h Atletiekklub.: kryf: 

IE AI 'IlK jL in Di Matte van 21.3.75 n die antwoord van mnr. 
pj t Kotze op daardie rtikel, noop my om, alho weI teensinnig, 

ook h t di debut toe te tree. 

I M 

I M 

w. t di naam n kleur . van die Univ r 
it it dra, onder die go dkeuring van 
die Stell nhosch Atl ti kkluh ni . 

Ten slottc, indien daar dus . tiel is, 
hetsy winter )1 om r, het y laugaf 
stand o v ldwedloop, wut vo ~I dat hul 
belange nie ten voll op die hart g dra 
word nie, nooi ek hull uit om di 
aa met on h . tuu r te b rpr ek, 

Dit is soo. on dinge in die verlede 
ged n h t, en daarom is die gee. binne 
ons klub goed. 
(DIE deel van die berig wat Piet 
Kotze betrek het, is [outief van 
wee 'n misverstand tussen "I 
marathonman en die Sportredak 
teur. Dit sou jammer wees as u 
hierdeur ill die veri entheid gestel 
is. Wat die ontevredenheid betref: 
on. is onder die indruk dat dit 
bestaan he! of b staan Red) 

III sam iwerking met 
Tram vaal Diamond Cu t 
tlng Works Ned ons u 
t opgeh al te diamante 
teen billike pryse. Kon 
tak Loui Boshoff. Sla 
venhuis, I lefoon 2005, 
0/ 111 unissen, Keur 
boomlaan 9, Somerset 
Wes. 

eowendeMa • es Vyf 
Gaan oerln 
. Suid-Amerika 

Deur NICO LE ROUX 
VYF MA TIES is opgeneem in die Suid-Afrikaanse onder twintigspan 

wat in Suid-Arnerika gaan speel. 'n Sesde Matie, mnr. Jannie 
Krige, is aangestel as bestuurder van die span. Die speJers is Schalk 
Burger, Robert Louw, Shaun Povey, Divan Serfontein, en Danie 
Olivier. Die Matie het hulle verlede week opgesoek en gee hieronder 'n 
kort skets van elk. 

OP die [oto duik die Matie-skrum 
skakel, Willow Deacon, oar die 
do JIlYIl vir ~y drie teen die Tuk 
kies. wynand Claassen, die Tukkie 
kaptein, kyk gepynigd toe. Met 
hierdie drie is die Matte se oorwin 
ning finaal verseker. 

PAPBGAAIRAND 
WEG Langsaan Lubbe 
Skoenfabriek 
TH.EFOON: 5831 

5640 

Fen van die jongste spelers in die 
toerspan is Schalk Burger (slot). Hy het 
in 1973 aan die Hoer kool Gimnasium 
gcmatrikuleer, en het ook vir die 
WP-skolcspan uitgedraf. Verled jaar 
het hy sy militer diensplig op Uping 
ton verrig, en hy het toe ook drie 
w dstryde vir die NWK s . enior span 
ge pc 1 ten spyte van die feit dat hy 
legs agticn ja r oud was. 

ASMA 

Schalk het begin rugby speel om van 
asma ontslae te raak, en dit het glo die 
gewenste uitwerking gehad. Sy twee 
bro rs het ook al hulle provinsie op die 
sportveld vert enwoordig. Schalk is be 
onder beweeglik vir sy groott en 
gebruik sy lengte (t ,95 meter) be son 
der goed in die Iynstaan. 

RUGBYHELDE 

Robert Louw L 'n spcler wat beslis 
sy plek in die span vcrdien, want waar 
die bal is, daar is Rob. Sy twc grootste 
rugbyhelde is Morne du PIe. is en 
Tommy Bedford. Op Wynberg Hoer 
Seunskool, waar hy in 1972 gematriku 
leer het, het Springbok Ray Carlson 
baie vir 'y rugby beteken. Rob p el 
ook krieket, en is 'n entoe: iastiese 
branderplankryer. Verlede jaar wa hy 

]ONGSTE RUGBY 

die hclc ei oen lank buit aksie met 'n 
besering. 

B -SERING 

Shaun Povey (haker) het sy rugby 
by sy vader, Graham Povey wat op 
sy dug vir die OP ge peel het geleer. 
Shaun het al vir daardic clfd provin 
sie, asook vir die SWD se onder-twintig 
span uitgedraf. Vanjaar i hy t oud om 
plaaslik nog ondcr-twintig te speel. 
(Die SA- pan is uit verlede seisoen se 
onder twintig-spelers saamgestel.) 

Shaun het vanjaar nog nic vee! 
ge peel, nie aangesien hy met 'n bors 
besering u kkel, Hy speel op die oom 
blik vir Hombre. Die kereld is 'n baie 
belowende speler en daar al hopelik 
meer van hom gehoor word. 

MEDICS 

Twee mcdiese studcnte van Tyg r- 
berg Divan Serfon tein en Danie 
Olivier is ook in die span opgeneem. 
Danie 'c rugby het geweldig vinnig 
ontwikkel s dert hy op Stellenbosch 
aangekom het. Hy het verlcde jaar vir 
die WP se onder twin tigspan gcsp el. 
Dank is bckend as 'n veclsydigc agter 
. peler en die keurders hct dit seker 
dceglik in ag g n ern toe hullc ic span 
saamge: tel het. 

Divan is 'n knap krumskakel en 
goeie breekslae is 'n kenmerk van sy 
pel. Hy sp el op die oomblik vir die 
Vies. Volgens mnr. Jannie Krige is sy 
dckverdediging kittercnd en is hy ook 
an van die vinnigste spelers in die WP. 

() P Dinsdag 20 Mei is die sewende rondte van die Sauerliga in 
goeie weersomstandighede afgehandel. Simonsberg het vir 

Helderb rg oortuigcnd met 21-3 verslaan en bly dus nog onoor 
wonne. 

Dagbreek het Oude Molen van die veld gehardloop en met 60-4 
gwen. Dit is die hoogste telling wat in 'n lang tyd in die Sauerliga 
behaal i. Die Huis Visser Pieke wedstryd is nie gespeel nie 
omdat die skydsregter nie opgedaag het nie, 

Die ander uitslae is: 
'cndrag 10 Medies 10 
Hombre 4 Wilgenhof 15 
Els nburg 0 Libertas 12 
Hel hoogte 8 Huis Marais 11 

Die Sauerliga t Ikaart tot die inde van die sewende rondte 
I es so: 
Span S W G V PV PT P 
Simonsberg 7 7 0 0 87 39 14 
Hui Marais 7 6 0 1 64 35 12 
Dagbreek 7 5 0 2 122 38 10 
Helderberg 7 5 0 2 61 62 10 
Helshoogte 7 5 0 2 104 50 10 
endrag 7 3 1 3 48 49 7 

M die 7 3 I R7 44 7 
Pieke 6 I 2 37 22 7 
Lib rtas 7 0 4 82 69 6 
Elsenburg 7 2 0 5 37 73 4 
Wilgenhof 7 2 0 5 59 80 4 
Hombre 7 1 1 5 35 76 3 
Oude Molen 7 ] 0 6 38 167 2 
Huis Vis r 6 0 0 6 20 77 0 

Ons spesialiseer in die 
Bind en Druk van 
TES/SSE 

Probeer ons gerus ook 
vir al u ander 
DRUKWERK. 

God h tons geroep om te aile tye, 
onder alle om tandigh d , Sy e r er: te 
te stel en om die verh erliking van Sy 
naam te soek, Ek vo ) oortuig dat u 
geensins lets slegs b doel het met die 
pia ing van di foto v n Marilyn, die 
"Merry Widow", nie, maar alles wat 
ontaard het iewers bykans onop igtelik 
begin. Ek glo nie dat Die Matte a§ ~;;;;;::;::;;====;::===;==;~~~~~~~~~~~;~;;;;;:=;;;;;==:;~=~~==~===~==~===~ hoofdoel die b vrediging van die breere 
belangstelling van die student in die 
oog h t nie, maar as hoofdoel die 
daar telling van 'n blad wat die nat 
van die Heilige God nie oneer sal 
aandoen nie, het. 

VAN 

VERTREK 

Die span kom op 19 Ju ,e in Kaap 
ta bymekaar en vertrek v r dae later 
na Suid-Amerika, Op die oomblik is die 
plan nog dat hulle rondom 28 Junie sal 
terugkeer, 

MERRY WIDOW 
EN KIE 
MAG ONTAARD 

E. DE VILLIERS, Huis ten Bosch, 
skryf: 
SONDER om u en u redaksie te 

na te korn, en sender 'n gees 
van veroordeling, maar in die vrye 
gees van Christus voel ek genoop 
om hierdie brief te skryf. 

Ek vertrou d t u die brief in die self 
de gesindheid sal aanvi ar waarin ek dit 
geskryf - in ems en met die nodige 
agting. 

{Ons het nogal gedink dat die 
Handelsmanne se Hupse Weduwee 
'n besonder aantreklike meisie ~ ~~ --~-- __ --~I,_-------- ~ ~,~-Red) 

ir tr t 



SAVE 
11 

getroef 
:nl~TFR benutting van hulle kanse 
ge het Pieke v -rlede Vrydag in staat 

tel 111 hulle wed. tryd te n Hel- 

moeilike vcrvyfskop. Ru. tyd breek aan 
met die telling 6-0 in Pieke se guns. 

'n Opvallende kenmc rk van die 
wedstryd was die gebrek aan afronding 
en die swak han teerw rk aun beidc 
kante wat mcnige helowende bewe 
gings skipbreuk laat lei her. Albei 
spanne sal e IS die basi se b ginscls van 
die pel moct bern ester a. hulle van- 

vintigste minuut van die wedstryd jaar '11 krag in die Saucrligu wil word, 
pUnte aan toe senter Hans Terblanche 
n ongcdoelde drie druk. Oit her die D· H · 14 7 
lUstydtelli op 4-0 te staan gebring. Ie UIS W n • 

In di Vol Ie twee~e helfte h~t Sj~onsberg IN'N HARDE en aanskoulike wed- 
, vuur begin, maar m die sesde ." 

~lnUut het Koos Hennig, losskakel van stryd het HUI Marui: Vrydag v~r 
li~8enhurg, met 'n skepdoel geslaag wat Libertas ,met ) 4-7 gcklo~. Hui: 
dl~ telling op 4-3 te staan g bring het. Marais se punte het bcstaan. uit tw~c 
~It l~etEI:enburg aangespoor om alles driee en 'n, doe~, terwyl Libertas n 
n die stryd te werp en tien minute strafdoel en 0 drie behaal het. 
later d k . d' I' di ru linkervleuel Koos oetzee 'n Reed reg van ie segrn van re 
~r:gdTje na 'n beweging van voor- en wedstryd wr s dit duidclik dat di.e 
sl8 er~'pelers. Heelagter Johan Goosen wedstryd tu .. n die voorspelers beslis 
aag met die doelskop en Elscnburg sou word. Die we stryd i. gekenrn rk 

Wa, voor met 9-4. deur 'n aantal mooi agterlynbewegingi 
d ~ie~a wou die spel nie vlot nie, aan die kant van beid. span~e. Oi 
ll.~g In die vier en twintigste minuut het agterlyn van veral H.u~s Marais was 
t ns Terblanche sy tweede drie gedruk altyd bereid om posittcwe rugby te 
S?e hy 'n agterlynbeweging van sp cI en m t die. bal te hardloop. , 
lom~nsberg langs die pale afgerond het. In die vyftiende n:muut ~an die 
do skakel .1.C. Heunis slaag met die cerste helf'te begaan Lib rtas 0 ha~- 

ISkop wat die telling op J 0-9 te tcerfout naby hulle doellyri. HU!!I 
taa~ gebring het. Marais wen die daaro~volgende ~krum 

Simonsherg se grootste uitblinker en na vinnige hant rm,g van die b;11 idS senter Terblanche en die losskakel, duik vI ucl Chris Botha In ~ie hoek oor 
.C, Heunis wic se glibberigheid goeie vir 'n drie. Die doelskop misluk, 
°PVOI" . I t len gwerk en knap skopwerk opval- Aan die kant van Libertus ie 

d was. .krull1.kakel Frans Joubert goed ver 
toon en telk ns . y span met taktie: 
SkOpPL uit die m eilikheid gehelp. 
J ibertas het verskeie gelecnthede gchad 
om punte aan te teken m: ar telkens 
misluk, met die gevolg dat die rustyd 
telling 4-0 wa teo gunste van Huis 
Marais. 

~"EAtDRA G se skrumskakel, Fe! Ie 
DUX, wag angstig op die hal 

terwyl die voorspelers in die los 
s:wn indons. Eendrag het lIuis 
. tsser naelskraap met 7-6 geklop 
In 'n baie goeie en horde wed 
:stryd. 

G E 
SIMON NOG 
P WENPA 

HOEWEL die weer geskik was vir hardlooprugby, is verlede week se 
Sauerliga-wedstryde gekenmerk deur harde voorspelerspel. Die 
Helshoogte-Oude Molen-wedstryd was egter 'n uitsondering en 

volop hardlooprugby is gesien - vera} in die Jaaste gedeeIte van die 
tweede helfte toe Helshoogte die punte opgcstapel het. Hulle het met 
34-10 gewen. 

. Simonsberg is al onoorwonne span 
m die Sauer-liga na hul naelskraap 
oorwinning van 10-9 oor Elsenburg, 
nadat Pieke Helderberg met 6-0 getroef 
het. 

Simonsherg wen 

derberg met 6-0 Cn doel) te wen. 
Hicrdie nederlaag was die Helderberg 
span se eerstc in die Sauerliga hierdie 
jaar, 

Pieke se bereidwilligheid om hard 
looprugby te . peel het die grondt lag vir 
hulle oorwinning gele, Helderberg het 
slegs hulself te blarneer vir hull onver 
moe om nie die go ie balle wat hullc 
gewen het, beter te benut nie. 

Die ligte pak voorspelers van Hel 
derberg het goed vcrtoon teen Pi ke i 
swaarder pak voorspelers. In die lyn 
stane het Cecil Matthews menige goeie 
bal vir Pieke gewen wat dan ook gel i 
het tot een of twee sprankelende agter 
lynbewegings in die eerste helfte. In di 
twintigste minuut druk senter Jannie 
de Munk Pieke se enigste drie toe hy 'n 
skoppie van heelagter Nico du Boi 
opgevolg, en toegeval het. S nt r 
Henry Harm slaag met 'n uiten 

Kort na rustyd bchaal Lib rt: 
hulle ecr: t punte m t 'n traf kop 
nadat Huis Marais oortr e het, 

Tien minut na di vervattmg druk 
losskakel Louit Minnaar 'n v rderc dri 
vir Huis Marais na 'n mooi lopie d ur 
senter Buks Olivier. Die do lsk p mi - 
luk om die telling dan op 8-3 te taan 
te bring. 

Dri minut lat r het Jan Jakob 
( lot) v. n Huis Mar i. vanuit 'n lyn 
staan oorgeval vir 'n dri wat d ur ------------ __ J 
losskakel Minnaar gedoel is. Dit het die 
t lling op 14-3 te . ta n gehring. In 
bcseringstyd druk Joh n Pauw 'n dric 
na 'n mooi b weging deur Lib rt: 
agt rlyn, S nter Vis. cr misluk met di 
doelskop en di eindtelling wa 14·7 in 
Huis Marais se gun .. 

IN 'N BETREKLIK saai wedstryd 
het Simonsberg vir Elsenburg met 
tien punte Cn doel en 'n drie) 

teenoor nege Cn doel en 'n skepdoel) 
~klop. Die rustydtelling was 4-0 in 
Slmonsberg se guns. 

Van sprankeJrugby was daar weinig 
sprake en die spel wou nooit werklik 
Vl~t nie. Elke span het minstens een 
drle weggegooi met swak hanteerwerk 
en die lynstaanspel was slordig. 
. Na 'n begin waar min goeie rugby te 
Slen was, teken Simonsbcrg in die 
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IG v 
G s 

Van die SPORTREDAKSIE 
fJI BhKENOb Springbok, Eddie Barlow, wat die Matie se 

kri k tafrigter vir die komcnde . iso n ga: n wees het 'n 
intensi w winteroefcnprogram opgestel waarin fly groot klern op' 
bas ie aspekte van die sp 1 gaan 1 . 

bereiking daarvan; 
• die rol van die individuele speler in 
rue pan; 
• die rol van die kaptein; 

veldwerk en veldplasing; 
• kolf- en boulwerk; 
• di re el. van kricket; 
• enms, vert roue en entoer iasme, 

Bog moe nide he. kou hy as nood 
aaklikc b standdele vir suks s. 

Die be prckillps 'al aane vul word ' 
d ur rolpr n t en daaropvolgende 
kriti . ontl dings oor h paaldc fasett 
van die sp I. Lat r wanncer die 
binncnshuls nett voltooi is, sal oefc n 
sc si s vir £Ii sp lcrs daar ook ger "I 
word, 

HDDlE BARLOW aan die woord 

PRO(JRAM 

Totdat die kri eketsei oen in Okt 
ob r begin, i. daar ongcveer estien 
woke b kikbaar waarin die beplande 
program uit vo 'r kan word. Daar 
word h oog om die spcl r. minstens 
twee aand per week byeen te bring 
om h . prekings om 'n wyc reeks van 
ondcrw rpe te hou, onder andere: 
• die oogm rke van die klu b en die 

Praatjie 

Landloopspan buit 
. Intervarsity- titel 

tydens 'n besprekingsgroep wat 
Met die voorbercidingsprograrn wil dee! uitmaak van 'n intensiewe 

hy veral probeer om krieketspel rs so 
kennis van di sp I uit te brei, om 'n win terprogram waarin hy onder 
klub P te hou met 'n duidelike doel- andere meer klem wit 1(; op die 
wit voor oe en om 'n samehorigheidsge- basiese beginsels van krieket. Die 
voel onder die spelers te bevorder ~at aanskaffing van 'n binnenshuise 
hul kan aanspoor tot g,roter pres!a.slCs. net word ook in die 1'0 n 'tsig Deur NICO LE ROUX 

Barlow aunstelling as afrigter ,. 0 U 
010 t. gcsic,: word teen di a.gtcr~ron.d gest~l sod~t bl11~/el1ShUise ~e!el~- DIE M A TIES het verlede Saterdag die jaarlikse veldloop-intervarsity 
Van dl ~ajies' swak vcrto!lI,ngs 10 die sesstcs butte seisoentyd vir die teen die Ikeys maklik gewen en in die proses byna 'n nuwe rekord 
Groot lJ.tdaa )bckerkompetlsle v riede, spelers geree! kan word. Hy voer t I 
s isoen. Boonop i die Matic besig m t beslis moot dinge in die mou vir opges e . J S" D' MI' di . di 
p nbou na hul groot verliese aan puik .', .0' Met manne soos an iebrits en ante a an In ie A-span, IS te 
spel r. die afgelop jaar of wat. die setsoen. Ikeys skoon van hulle voete gehardloop. 

GROOT UlTDAAGBEKER WYE BELANGS1'EUlNG 
VIR NETBALSPAN 

'N TONB'EL uit die WilgeflllO! 
Oude Molen wedstryd. 

Fintlik is Barlow g en onb kend 
op Stellenbosch nie. Reeds in 1968 het 
hy die Mati s met afrigting begin hlp, 
en hul sp .1 hct ond 'r sy lciding sodanig 
verb ter dat hull in die 1970·71 
. iso 11 die Groot U~tdaagl?eke~ gewe~ DI ~ FIN ALh proewe om die Boland se span vir die interprovinsiale 
h t, nad~t hulle die v.onge jaar dit netbaltoernooi in Durban te kies, is verledc Dinsdag reeds 
n ton t rue gemaak het Ole, • .., 

Aan die cind van die 1972-73 afgehandcl. By die ter pcrse gaan was die span nog me bekend me. 
j oen het hy Stellenh sch verlaat, Op Die tocrnooi word vanaf 30 Junie bepaal in watter ligas die spann moet 

daardie stadium het di Matic, pan 'n tot 5 Julie gehou, en die daaropvolgen- meeding. Hccrnstede en Huis Fransic 
W! onde kern gehad wat grotend Is de week neem die US· pan aan die van Zyl het onderskeidelik die eerstc 
deur hom opgebou is. int runiversitere tocrnooi in Pretoria en twecdc ligas tydens die toernooi 
--------------_ deel, Stellenbo: eh behoort hul goed gowen. 

van hut taak te kwyt, aangesicn die Daar bestaan tans drie ligas met 
Matie, in die huidige kompetisie steeds Heemstede steeds onoorwonn in die 
onoorwonne is, eerste liga. Hulle h t vanjaar vier 

spanne in die ondersk ie ligas inge 
skryf. Irene het ook 'n goeie span, en 

Wat die interko huisto rnooi, wat oor die algemeen is die netbal van 'n 
op 19 April g hou is, bctref', is daar hoe gehalte, 

t 
KOSHUISN 'TBAL 

o 
WlI"GENlIOI· e okker p: n is teed di voorlopers in die A·liga. 

Met hul groot oorwinning van 5-0 ocr Oude Molen verlede 
Saterdag, kan hul nou as besliste aan: praakmakers op die beker 
b skou word. Dagbreek A, W:.Jt over. 1 g. en wed tryd verloor het, 
moet op hierdie stadium as hul groot '1 teen tanders be. kou word. 

Die A-span se tyd van 3 uur 39,1 
sekondcs oor 41 myl, was slegs 35 
sekondcs buitc di rekord. Die mans 
so B-span en di Matie-damcs het 
t rsclfdertyd bai goeie oorwinnings 
oor hul Ikcy-tcenstanders b haal. . 

BLQEISEISOEN 
Noudat die seisoen in volle : wang i. I 

Iyk dit asof die Stellenbosse mans en 
dames weer eens die WP-veldJoopliga 
gaan oorheers. Di klub het aanvanJdik 
swak begin, aangesien die spanne vir 
die eerste paar byeenkomste nie op 
volle terkte was nie. 

In die daaropvolgende by enkornstc 
het die Maries gewys waortoe bulle 
werklik in staat is, deur e IS die "Pape 
gaaibo: "-aflos te wen. arna het die 
mall. die BTK-ligawedloop naelskraap 
·gewen. Die dames het cgtcr . koonskip 
gemaak deur die ecrste vi r plekke 10. 
te loop. 

Deur JAN DU PLESSIS 
MET ludic klinkeud oorwinning van :26·16 oor die vcelgeroernde Tukkics, het dr. raven en sy 

Matiespan- nou onteenseglik bcwys dat hulle waardige klubkampioene van Suid-Afrika is. Enige 
fluisters tories dat die Maties nie die toernooi in Durban sou gewen het as die Tukkies daar was nie, is met 
hierdie oorwinning finaal die nek ingeslaan. 

Vir my het die wedstryd veral twee 
dinge bewys: Eerstens, dat die Maties 
selfs sender Mornc du Plessi: . teeds 
'n bulspan is, en tweed ens, dat 'n 
mens nooit die Maries se kansc moet 
afskryf nie. 

Alhocw I almal (behalwe miski n 
die Tukkies! ) die g leenth id bail' 
gcnict hct, het dit egter buslis nie met 
die byna ongelooflike spanning van die 
ecrste wedstryd twee jaar gelede op 
Coctzen burg gepaard gegaan nil'. 

Daar kan met reg redeneer word dat 
daardie wcd tryd die eerste botsing in 
sowat twintig jaar was en as sulks dus 
veel belangrikcr was. Tog dink 'k d t, 
met die hcl bohaai oor die wedstryd 
as intclVarsity, dlC "sing-song:'" en die 
kaartjie·molcste, die uit.lag van die 
wedstryd aml,cr van sekonder belang 
gcword h t. En dlt i. voorwaar jammer. 

CA LLl ~ LA U BS 'II ER (regs) van Huis Marais pro beer 'n beweging 
deur Stony Steenkamp en Johan Schalkwyk van Dagbreek in die kiem. 
moor. 

MOSIE 

Dn, rom st rn ek 0 ht' lhartig saam 
met die lllosic wat die SR vandeeswe k 
I angcnccm hct, dat di' wcdstryd elf 'n 
gereeJdc instelling moet word maar dnt 
dit nie weer so 'n illtl;rva.rsity klcur 

TRIO.RAND 

moot aanncern nie, Kom 011S spe I 
rugby teen die Tukkies en los die 
tierlantyntjies vir 'n bell orlik inter 
varsity III t die Ik ys. 

EKSTRA SOKKERVELD 
'n Ruk gel de het ek in hicrdie 

ruhriek gewys op die onrcgvcrdigc 
posisic t.o.v. velde waarin die Sokkcf' 
klub verkeer. Wat die effek van mY 
betoog wa, is natuurlik moeilik be 
paalbaar. Hoe dit ook al sy, die spor" 
komitee het nou toestemming verlce,lI 
dat die grasatletiekbaan langs dIe 
swembad Saterdae vir sokkerwedstryde 
bruik kan word. 
Dit bcteken dus dat die klub noll '11 

bait' beter veld tot sy bcskikk;ng he I, 
en boonop sy wedstrydc kon verlcng 
vanaf 40 mintlt na 'n effens Itle~( 
rcalisti s 60 minute. Verder het die 
'portkomitcc ook nuwe doclhokke ViI 
die v ld bestc). 

Alhoewel die sokkerspelers 1l0~ 
st 'cds voel dat hull .ffens afgcskcC,P 
word, is hulle dit 'ens dat hicrd1t} 
tcgl!moctkomendheid van di' sport· 
owerhede hoog op prys gcstel word ell 
hulle posisie aansienlik vedig het. 


