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Verstcr-saal, Daar is '0 informelc dans 
by Gordonsbaai S' JI ngelklub en die 
C.S.V. reel 'n uitstappic na V ree- 

Saterdagoggend om nege-uur begin noegd.' wat hc~1 m?ontlik 'n braalvl is 
die vlotoptog deur Stellenbosch e e~ Iliek sal mslult: ~n. Dagbr ek se 
strate. Vooraf sal die vlotte deur Vera vierkan t sal daar '0 inlefli k we ,s waar 
Johns, Madeleine van Bilion en Rocco r------------------------------------ ....... ----- .. - ... 
Erasmus boordeel word. Om elfuur TWEEDE E 
begin die Rodeo, 'n wilde bee ryery 
wa t beloof om iets besonders tc wee .. 
Die middagprogram, wat die boat-race FO 
van die manskoshuise insluit, vind plaas US 0 
by Papcgaaibcrg. 

I(A 
FE EN 
RE 

K ARNAV AL is reeds in volle swang. Vanaand word die bale vol en 
veelsydige karnavaJprogram voortgesit. Met vanjaar sc leuse "Hoc 

later hoe kwater" beloof die program om lets besonders te wces. 'n 
Rekordwinsbedrag van sestigduisend rand word in die vooruitsig 
gestel. Al vyf-en-twintig duisend Akkerjolle is reeds v rkoop, scwe 
duisend daarvan op Stellenbosch. 

Verlcde Saterdag is die karnavalpro 
gram begin met 'n musickfees op die 
piekniekterrein onder Papegaaibcrg, 
Byna tweeduisend mense het die fees 
by gcwoon waar verskeie bekende 
orkestc opgetree het, onder andere 
McCully's Workshop en Andre de Vil 
~ic~s. Daar was nie verkeersproblernc of 
msrdcnre van enige aard nie, 
Vanaand om halfagt word 'n ver 

skeidenheidskonsert in die stadsaal aan 
gcbied waar die Kaapsc professionele 
sercmoniemeester, Pikkie Louw, sal 
optrce. McCully's Workshop en Trin 
ity, 'n twee-man orkes, tree op asook 
Rupert ~ellort 'n "folk"·sanger, en 
twee musikan te van Simonsberg. Daar 
~enewens sal die Beryl Simon Dancers, 
~ vyf-man groep wat in die tradisie van 
Folley Spectacular op tree, 'n ver toning 
gee ~n sal die tien finaliste vir die Me]. 
Matieland-kompetisie bekend gestel 
wor~. Daar sal kaartjies by die deure 
beskll<baar wees vir die belangstel 
lendes wat nog nie het nie. 

More-aand vind die kroning van Me]. 
Matieland op 'n eksklusiewc geleent 
heid in Kaapstad se Holiday Inn plaas, 
By die verskillende koshuise al daar 
dan ook nog tot laatnag vlot gebou 
word. Om half-sewe begin die Mati - 
-Tukkie atlctiek in tcrvarsity. Daar kan 
met groot afwagting uitgesien word na 
'n pragbyeenkorns en baie goeie ver- ,/' 
tonings word van onder andere Danie 
Malan en Anecn de Jager vcrwag. Die 
Sportkantoor verseker baie kaartjies en 
dus is dit onnodig om vrocgtydig t 
gaan. 

RODhO 

MEJ. MATIELAND 

Daar is ook vanaand 'n kampusta 
Icntkonsert op die Jan Marais-plein en 
d~arna is daar In sokkiejol in die L.S.S. 
Ole koshuisc is ook vanaand op hut 
IT_l0oiste wannecr die beoordeling plaas 
vtnd Van koshuisversierings. 

VERGENOEGD 
Sa t rdagaand is daur i ts vir almal. 

Daar is 'n formelc dans in die L.S.S. en 
semi-forrnele danse in die Stads aI, 
Parow se Burgersentrum an die Victor 

Mej Matieland dan 

ustig 

Vier sentral word term 

SA Finali 
OP 21 Mei vind die nasionale Karnpu koningin Kornpetisie in die Langenhovensentrum pl. 'I •• IIi rdie 

gebeurtenis verleen 'n nuwe kleur aan die Mej. Suld-Afrika kompetisie aangesien die Kampuskoningin 
automaties kwalifiseer vir die finale rondte van hierdie glansryke kompetu ie. 

Die Kam pu sk oninginkompetisie 
WOf? gcrecl de die komit ,e wat Me]. 
Maheland organis er mel Distiller 
Korporasie as hoof'horgc, hyg stnan 
deur Rapport en Sunday Times. By 

n huar twce prins sse vind m6re·aand 
plaus by di Kroningsbal. 

VERA JOHNS 

Me], V ra Johns n em ond r die 

HUISVESTING 

'n K ennersoog stel sander twyfel 
vas dot daar onder die groepie 'n 
potensiele SA~}i'jnalis skull. 



Diegene wr t gewoonlik die Sondag 
'I nduitvoerings in die Konservatoriurn 
bywoon hoe glad ni vanjaar u ge 
seep te vo ! nie, Die uitvo ring. begin 
op 7 Manrt en ou b kendes soos die 
S hwi tering en die Martcnse sal daar 

tyd 'n wees. Die reeds vrygestelde programme 
lyk bclowend en die musiek wi set vt n 
ang tot ghitaar p J. 

DIO' 
G~OFOO~LATE 
LEES LAMPE 

T YKYSTE ,e 
YDrr y 
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Die pianis LAMAR CROWSON, wat tan. in Kaapstad woon. Hy sal 
di besoekende vloliste, SYL VIA ROSENBURG, op die klavier bege 
lei ill '11 program wat op 8 Mei in die Konservatorium aangebied word. 

Galerywande laars 
kan wandel 

DAAI is reed heelwat interes anthede in die dorp vir galerydwalcrs 
en under belang tellende . Edrichs open Maandag '11 uitstalling, dit 

i rlik weer tyd vir'n he oek aan die Van Rljn-Kunsstigtiug en die 
Libert galery is ook nog daar. 

'11 dit bedek is met kollc v rkrimpte, droe 
verf. 

Hierdie uit talling duur tot 13 
M rt en behoort definiticf 'n b sock 
werd te wee. 

In die Liberta galery hang 'n effen 
bonte ve keidenheid. Opvallend is 'n 
red Ii groot olieverf van Nils Ander 
n. Dit is op sigs If die moeite werd 

omdat y akwarelle dikwels beskou 
word mcer pon la n. Soos verwag 
kan word i hi rdie 'n seetoneel. (H ier 
die Noorweer het y eerste v ertien jaar 
saam m ,I y vader, 'n keepskaptcin, 
op ee deurgebring), Sy styl le n hom 
v r I tot vi uele ilIustra ie en die rekon- 

bla lrnu ick, 

3 .f' ti L i - 

by di ank p van 
" YAMAHA- 'ITAAR VI r tall 

oestyd n 

o pal jou mu iekin 

. trui lent e ( ook toebe 
h J 

h, 

* 
W.Heu 1, 

( .. dm .. pk., 

ird traat J 14, 
e1.3811, 

o 
Oa 

BE OEM E MUSICI 

Keurige Programme in Konservatoriurn 
MUSJEKLIEFHEBBERS op Stellenbosch kan reeds gretig begin naderskuif vir die eerste konsertreeks 

wat vanjaar in die Konservatorium aangebied word. Die reeks bied deurgaans 'n interessante 
programkeuse en ons sal die voorreg he om wereldbekende uitvoerende kunstenaars in aksie te hoor. 

Die reeks spring op 6 Maart weg 
met 'n program van solo- en ensemble 
musiek wat feitlik enige musiek: maak 
sal bevredig. Mu iek uit die Barok-, 
Ro m an t ie se-, en Irnpressionisticse 
periodes word uitgevoer deur drie be 
kende Suid-Afrikaan e radio- en kon 
sertverhoogkur . tenaars: errit Bon 
(hobo), Pierre De Grootte (viool) en 
Helena van Heerden (klavier). 

SOLO 

IN AFRIKAANS: 

I o • In 
u o Malcolm Frager is die enigste ,010- 

kunstenaar wat aileen 'n program aan 
hied. Hy i 'n Amerikaner en is die 
eer te pianis w t beide die een te prys .,. 
van die Intema ionale Klavierkom- JEAN-PAUL SARTRE het bale v n sy vrae In verband met die mens 
petisie van Koningin Eli abeth van se bestaan I sy toneelstuk "In Camera" ook bekend as "Huis 
Belgic en die l.eventritt·toekenning Clos" ge alte gegee. Eksistensialiste oor die wereld het dit besef en 
onn:ang het, Sy program bestaan uit ook die kuns verbonde aan sy werk raakgesien. Dit is dus in verskeie 

Ch
klavI~rwe(rlk2eMvan M)ozart, Beeth ven en talc vertaal en die bekendste vir ons in Suid-Afrika is die Engelse 

opm, aart • ali d . vert fig aarvan. Ole groot taak om dit in Afrikaans te vertaaI is deur 
FLUITSPEL Rita Elfernik aangepak en puik gedoen. Marie van Heerden, bekend in 

Een van die hooglepunte van die Stellenbosch vir haar werk met die Eksperimentele Teatergroep van 
Me .sterre ks al s kerlik di fluitspel Stellenbosch, het dit op haar geneem om die Afrikaanse vertaling van 
van Jame. Galway wee. Sy buitenge- "In Camera" op die planke te bring. 
won in trumentale gawes is wereldbe- . . 
roemd. lIy is in Noord-Ierland gebore ~Ie rCgIss.eusc. het ervare spelers 
en het onder die bero mde Jean-Pierre gekies om die VIer rolle te vertolk. 
Rampal stu deer. Onder Herb rt von Margot Luyt sped die rol van lues 
Karajan was hy die hoofflu itspeler van ~erecino; Juanita. ~wanepoel. speel 
die Berlynse Filharmonicse orkcs, maar J~ ·teUe R~gu~lt, Phillip du PleSSIS specl 
het onlangs uitgctree om hom voltyd joseph. Garcin e~ Leon van Heerden 
op solospel en kameramu: iek toe tc specl.dle ro1 van die keln~r. , .. 
pits. IIy word in hicrdie program deur DIe hele drama speel III n kamertjie 
Philip Moll bcgclei OJ) die klavicr, (9 af waar daar absoluut geen rus kan 
April). wees nie - selfs om die oe te knip en 

so te rus is onmoontlik - waar jy nie Die stuk is gedurende die Nazi- 
jouself kan sien nie weens 'n totale besetting van Frankryk gcskryf, 
gebrek aan spieels, skynbaar ook om die Frame aan te 

Kan u uself voorstel hoc dit moet poor om hul lewens sinvol te maak en 
wees om uself gedurig deur die oe van nic soos skape blote aanvaarding van 
andcr te sien, om glad nie te kan slaap hul lewens-situasi te to on ni . Daarom 
nie en om alty d in verblindende Jig te word Garcia, wat homself as pa ifis 
it'! Kan u u If voorstel hoe dit moet voorhou, as 'n belaglike lifaard deur 
wees om volkome kermis van al die die ander karakters gesien. Soos enige 
ander pcrsone in die vertrek te he, en gceie w rk bly "In Camera" bchoue 
self volkome geken te wees? 'n Hel? van geslag tot geslag weens die fcit dat 
Ja, en dis dan ook presies wat Sartre dit ons oe oopmaak en tot bcvraagteke 
wil uitl eeld en wat die speJers moet ning van ons eie lewens en analisering 
uitbeeld om 'n suksesvollc produksie van ons lewens-situasie lei. 

daar te stet. Sartre toon die he) waarin 
mense moet leef omdat hulle altyd 
bewus is van wat ander van hulle sc en 
dink. 

Sartre probeer vir ons leer dat ons 
nie net moet bestaan nie, maar die 
tydjie wat ons tot ons beski king het 
moet gebruik om te lewe, te ervaar en 
te leer. 

BESOEK 

Sylvia Rosenburg, 'n bekende 
violiste in die konscrtsale van die 
V.S.A., Europa en die Verre Oostc 
bring vanjaar haar eerste besoek aan 
Suid-Afrika. Sy word op die klavier 
begclei deur die alombekeudc Lamar 
rawson wat tans in Kaapstad woon. 

Hulle sal werkc van Mozart, Prokoviev 
c n Beethoven (die "Kreutzer" 
sonate! ) vertolk. (8 Mei) 

HOE NOOT 

~ ONDAGAAND J 

Die reeks gaan g wi. op 'n hoe noot 
afsluit: Christopher Dobrev, hooftjellis 
van die Kaapstadse Simfonie-orkes, 
Iewer vertolkings van 'n groot ver 
skeidenheid komponiste se werke, o.a. 
Beethov n, Bach, Haydn, Vitali en 
Asafieff. Dobrev het reed. met onder 
skeiding opgetree saam met simfonie 
orke t in Duitsland en 00. -Europa en 
hct ook as solis en kamermusiek peler 
opge tree in Bulgarye, Roemenie, 
Tsjeggo·Slowakye, Pole, Belgie en 
Frankryk. Hy word deur die 
S.A.U.K.·pianiste, Dalene Stcenkamp, 
begelei, (22 Mei) 

H 
Juanita Swanepoel in aksie gedurende In repetisie van In Camera deut 
Jean-Paul Sartre. In hierdie drama kom die aarts-eksistensialis tot die 
ontstellende slotsom: "Hel is onder mense". 



FILMVERE IGING LEWE GOEIE tu-dor 
FILMPRO RAM 

DIE Filmvereniging van die Universiteit van Stellenbosch het in die 
afgelope aantal jare 'n voortreflike .diens aan sy lede gelewer met 

die vertoning van rolprente wat 'n mens seIde in openbare teaters te 
sien kry. Vanjaar is geen uitsondering nie, en lede kan daarna uitsien 
om reeds in die eerste kwartaal 'n paar bekende moderne film te sien. 

Lede van die filmvereniging wat die 
vertoning van Le salamander in 1974 
onthou, sal sek r sorg dat hulle nie die 
vertoning van Retour d'Afrique 1973 
op 8 Maart misloop Ole. Die nuwe 
rolprent van die Switser e regis eur 
Alain Tanner het vervreemding as sen- 
trale tema. Dit is ook 'n film oor BELANGSTELLING AMERICA 
woorde as 'n surrogaat vir aktiewe Alistair Cooke het sy lewe lank 'n Die resulta It was Am rica. 'n reeks 
optrede en as 'n metode tot ontvlug- besondere belangstelling in die Ameri- va~l 13 at1cweri.ng~ van ongeveer 50 
ting van die self. kaanse samelewing gehad. Vir byna minute elk w nn. n U1tst~kcn~ b eld 

Twee ander onlangse films word veertig jaar was sy weeklikse Letter gegee. word van di ontwikkeling van 
gedurende die eerste kwartaal vertoon. from America een van die be te pro- A~enka •. Hocwel.,Cookc. produk 
Op 15 Maart kan lcde kyk na Lancelot gramme op die BBC. bate verskil van die van Sir Kenneth 
du lac. 'n rolprent wat in 1974 deur die Aan die einde van sy joernahsueke Clarke met ,y grotendeet . 'ur?pese 
Fransman Robert Bresson gemaak is en loopbaan het die BBC hom gevra om sy orientering, is sy persoonlik inter- 
buitengewoon hoe lof van kritici ont- _----------------------------------------------------- _ 
vang hot. 

Die vercniging se bedrywighede vi)' 
die jaar het Maandagaand begin met die 
vertoning van Lord of the flies 1963, 
P tor Brook se v rfilmin van William 
Golding roman oor die wedervaringc 
van 'n aantal seuntjies op 'n eiland. 

Op 1 Maart word The silence 1963. 
een van die Swecdse regisseur Ingmar 
Bergman se berocmdste skeppinge, ver 
toon. Soos in talle van sy ander films, 
verdiep Bergman in The silence 'n 
eenvoudige m nslike situa ie tot 'n 
drama met seksuele, morele en rnetafi- 
ic 'c implikasics. 

LE SALAMANDFR 

FRANSE FILM 
Op 22 Maart word nog 'n Franse 

film vertoon wannecr Francois 
Truffaut se Domicile conjugaie 1970, 
wat kommersieel vcrsprci is as Bed and 
hoard, aan die heurt kom. Domicile 
coniurate is 'n vermaaklike rolprent 
oor die wel en wee van die huweliks- 
1 we. 
. Di programme vir die re van die 
jaar i. nog nie gefinaliseer nie, maar 
lede sal ook Bergman se A passion, die 
kla iekc Alexander Nevsky van Eisen 
sf in en A private enterprise 'n boei 
ence nuwe Engel. e film deur die regis- 
eur Peter K. Smith te sien kry. Ver 
dere planne sluit die vertoning van 
rolprente deur Orson Welles, Rohmer 
en Satyait Ray in. 

INTERIiSSANT 
Dit lyk indcrdaad asof die Ftlmv r 

eniging in 1976 'n baie uk esvoll en 
interessante [aar gaan he. Lede word 
daar an herinner dat aile vertonings om 
8.00 nm. op Maandae in die Reitz-saal 
plaasvind. Die I degeJd is R3,00 vir 
studente en R4,00 vir 1 de van di 
pUblick. 

Program notas word nie me r uitge 
stuur nie, maar sal by die vertonings in 
die R itz-saal beskikbaar gestel word. 

BLAASORKES 
OP 23 M al "n kon ert, met die 

oog op die stigting van on Unive 
siteit Stellenbosch Blaa orke plaas 
vind. Dit sal aangebicd word deur di 
vollcdig Vloot-konscrtblaasorkcs in 
die Stadsaal van Stellenbosch. 'n Aan 
treklike n int r sante progr m al 
luisteraars in staat ,t I 0111 di moont 
likhed van 0 'n ork s te peil. Die 
progr'\m sluit onder meer in werke van 
Morton Gould (Simfonieta No.2), 
Antonin Dvorak (Slavoniese Dan e), 
Harald Walters (Badinage vir Koper 
blaser: en Waggery vir Hou tblasers) en 
die bekende Troika van Prokofief. 

BLAASORKESMUSIEK 
Hi rdie konsert behoort 'n waardige 

begin t wees van 'n hem ude belang 
stelling in blaasorkesmusi k en van 
deelname aan die aktiwiteite vt n die 
Tockom stige Blaasorkes van di Uni 
verslteu van Stellenbosch. 

Kaartjie is verkrygbaar by ~DlU H 
vanaf Maart teen 1,50 en R 1,00. 
Studcnte: 75c en 50c. 

Aile inligting in verband met die 
Rlaasorkes kan v rkry word van: Die 
Voorsiue-, US BLAASORKES, pi 
Kons rvatorium, St lien bosch. 

S TUDENTE wat ve rlede jaar 
met groot plesier die voortref 

) ike reeks films van Kenneth 
Clarke, Civilization, hygewoon 
bet, kan hulle vanjaar gereed maak 
vir 'n soortgelyke ervaring. In die 
200ste herdenkingsjaar van die 
A In e rikaanse Onafhanklikheids 
verklaring vertoon die U.S. ilm 
vereniging Alistair Cooke se reeks 
oor die geskiedenis en kulturele 
ontwikkeling van Amerika. prente saam te vat. 

1'.1 Z-SAAI.. 

Die re ks word in die Reitz- 'aal 

b 

Wale WI/II ~ 'II 
citOMII4 

ow 
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Wat die verhouding tussen swart en 
wit, dosente en studente op die kam 
pus self betrcf, het Prof. Jackson aan 
gcdui dat alles be. lis nie na wense is nie 
en bygevoeg: 

"Daar i baie min kontak tussen 
tudente en personeel buite die lesing- 
kam r, en die intieme betrekking wat ISOLASIE 
'n goeie univer iteit kenmerk, bestaan Hy het vcrdcr voorgestel dat "dit Regter Snyman van die Snyman-Kommissie 
net nie d3ar nie." Volgen die kommis- mag eienaardig klink vir ons Suid- 
sic, het die Blanke p srsoneel die ver- Afrikaanse situasie, maar indien ons kommissie lui 800S volg: wysig sodat hulle dieselfde mate van 
houdinge tussen hulle en die Swart aanvaar dat die isolasie van ons bevolk- -dat die gaping tussen Swart en Wit outonomie a blanke universiteite gee 
personeellede as "uirstekend en bevre- ingsgroepe afgebreek moet word, is die salarisse dadelik uitgeskakel moet niet (op die oomblik is die universiteit 
digend" be. tempel, terwyl die Swartes universiteit tog die pick am daarmee te word; onder die beheer van die Dcpartement 
in hul bcurt hulJe as " leg in sommigc begin." -dat wetgewing ingevoer word om die van Bantoe-onderwys); 
gevalle n onbevr digend in andere" Die sentrale aanbevelings van die bestaande wet op die universiteit te -dat 'n universiteitsraad bestaande uit ------------------=----------=-----------------------------:;_--------, 'n meerdcrheid swartes aangestel deur 

die tuislandregering tot stand gebring 
word; 
-dat di universiteit raad kontrole oor 
sy eie finansiiHe sake moet geniet; 
-dat aile Swart universiteite vir aile 
Swart voorgraadse studente ongeag et 
niese oorsprong oopgcstel moet word 
(op die oomblik kan by. 'n Zoeloe net 
aan die universiteit van Natal, Zoeloe 
land studeer), en dat nagraadse stu 
dente aan enige universiteit, swart of 
wit, mag tudeer. 

OMMISSIE VERWE p 
" 

DIE verslag van die Snyrnan-komissie oor onluste by die Universiteit van die Noorde, wat onlangs in die 
Volksraad ter tafel gele is, het die hele kwessie van toestande op die swart kampusse en van die Ban 

toe onderwysbeleid self na yore gebring. Die kommissie het die rol wat SASO (South African Students 
Organisation) gespeel het, ten sterkste veroordeel en gese dat hierdie organisasie, wat nie as verteenwoord 
igend van die studente beskou kan word nie, gepoog het om anti-blanke gevoelens op te stook. Nietemin, 
het die Minister van Justisie, mnr Jimmy Kruger, gese dat gecn stappe op die oomblik teen SASO beplan 
word nie, terwyl Prof. Jackson (voorsitter van die universiteit se eie kommissie), in 'n onderhoud in 
Rapport voorgesteJ het dat SASO nie verbied word nie en dat hy hom nie as 'n gevaar vir die staat beskou 
nie. 

Die onlu te by Turfloop het in 
1970 begin toe studente die viering van 
tien jaar van onafhankllkheid geboikot 
hct. Nag moeilikhede het ontstaan toe 
'n SASO-manifes vcrbied is en later 
weer toe Abraham Tiro, destyds S.R. 
voor itter, 'n radikale toesprnak by die 
jaarlikse gradcplegtigheid gelew r het 
en duarna geskor is. Na '11 heftig pro 
t s h t die univ r iteitsowerhede aile 
stud nte ge kors en hulle verplig am 
weer ann sock te doen vir hertoelating. 
Sornmige is nie weer aanvaar nie. Die 
voorval wat egter aanleiding gegee het 
tot die Snyrnan-kommissie, was di 
ogenaamd , pro-Frelirno b togings v n 
September 1974. 

SW ART·WIT VERIIOUDING beskryf, 
Prof. Jack on het egter vermcld dat 

die posisie intussen verbeter het en ge 
sC "Die nuwe restaurant en kroeg waar 
swart cn wit dosente saam kan eet en 
drink en ook swart studente as gaste 
kan necm, is 'n geweldige sukses, U 

egte 

ETNIESE SKEIDING 

Regter Snyrnan het verder g sC dat 
Oil" Ml ... ERDERHEID STUDENTI.' tr 
NIESE SKElDlNG VERWERP EN 
OAT DIE (TOEKOMSTIGE) TUIS 
LANDE DIESELFDE POSISIE SAL 
INNEEM. 

Die kornmentaar van die president 
van SASO, Dilizi Mji, was dat die eu 
wets wat die kommissie erken het 
"veranker is in die ganse up rtheid 
struktuur." 

Op Varsity 
UBOSBEHUISING" 

Huisvesting by die Universiteit van 
Wes-KaapJand het so skaars geword dat 
party van hulle vcrplig is om saans 
tussen die bosse in motors op die 
universiteitsterrein te slaap, word in 
Rapport berig, Daar word glo , Ifs 
saans onder die bcddens van die univer 
siteit se koshulse weggekruip. Sommige 
studente moes al teen wil en dank hul 
goedjies pak en tcrug huis toe gaan. 

Op 'n monstervergadering wat 
gehou is om moontIike oorsake vir die 
probleern te bespreek het mnr. Richard 
Stevens, voorrnalige S,R.-voorsitter, die 
owerheid blarneer vir die tocdrag van 
sake. Volgen hom hou ontwikkeling 
by die univergiteit nie trcd met die 
jaarlikse roestrorning van eerstejaar 
studente nie. 'n Tweede rede is aange 
voer eur die huidige S.R.-voorsitter, 
mnr. Howard Eyb rs. Hy bcskou uit 
buiting v n studente deur die publiek 
as die vernaum te struikelblok. 

ANTI-AKTIVISTE 

Die Studenteraad van die Universi 
teit van die Vry staat het hom hy wyse 
van 'n mosie ten sterkste uitgespreek 
teen enige studente-aktivisme wat 
inmeng met landspolitiek. 

Met hierdie mosie word kritiek uit 
geoefen op sowel Wits as Tukkies se rol 
in die betogings rondom die Wet op 
Terrori. me, 

UP het aangevocr dat hulle slegs 
b stoog het omdat di ingeperktes stu 
dente was, Kovsies gaan egter van die 
standpunt uit dat die aanhouding van 
studente nog nie van land politick stu 
dentepolitiek maak nie, Kovsies temper 
egter huI standpunt deur by te voeg dat 
die reg van die student as landsburger 
am binne party-verband politick te 
beoefen nie ontken word nie. 



Rita Barnard, 'n voormalige 
Tukkle wat vir haar laaste studio 
jaar die blou berge van die Boland 
korn opsoek het. Haar bewccgrcde 
was e1n11ik haar kursus, maar dit 

skyn of die Akker se karnavalgees 
haar behoorlik aangegryp het. 
Rita is bale in haar skik met ons 
kampus- en koshuislewe oor die 
alg meen, en se dis baic 
intiem as op Tukkies. 

Rita is lief vir skets en foro 
grafic maar laat nie haar fisie. 
oefcning agterwce nie. Sy he! geen 
vaste verhouding nie sy hou van 
haar vryheid. Hoc lyk dit, Matie 
marine? 

Rita r I en dit gaan moeilik 
woes om die mooistc mcisics uit 
die Hen finaliste te kies, orndat 
elk n volgens huar 'r indtviduele 
skoonhcid het. 

Rita swot Engels l lonneurs, en 
is bcslis nie op haul' mond geval 
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ND SE MOO! TES 
Cathy Beard is nog 'n ingevocrde 
skoonheid. Sy hom van Sandton. 
Johannesburg, en swot B.dram. 
met die oog op onderwys. Jam 
mer, marine, Cathy gaan vas uit en 
haar ou korn die naweek al di 
pad van die NOO1'de af om die 
karnavaljoligheid saam met haar te 
genict, 

Onder: 
Duol t Ehler. i 'n atlcticse meisie 
van Sasolburg. Sy is bait; lief vir 
atletiek en hokkie n swot natuur 
lik Jokke1. Duolet ncern ook Si I 
'kunde n dink veral daaruan om 
ecndag vir 'n pos by '1\ skool vir 
gestrcmde aanso k te do n. Hier 
die spontane nooi gaan nic vas nit 
nie, en gcniet die studcnrelewe 
tcrdee. As cerstejaar. sy die 
Akker oortref al haar verwagtiug . 
Duolet geniet die kollekte rdery 
saam met die ander finali te en 
vertel dat mcnse sommer graag 
donasies gee. Wte kan dan ook 
sul ke glimlaggics wocrstaan? 
1 Hole! het een enkele hlom vir R2 
v rkoop! 

Duolet is in Lydia. 

Daar is du meer as cen 
redc waarom athy o uitsi n 11, 
die kroningsbal! Die juffer i ook 
hoogs tcvrede met die hcle mcj. 
Matieland-vcldtog se organi a it: 
wat so op wiele vcrloop, Sy voel 
baie stork oor. amewcrking tusscu 
die ticn finalistc, wat sender 
twyfel wei bestaar tu 
sulkc vriendelike mei ies! 

Cathy is 'n Lydianer. 

Vera van Zyl L plan. like talent 
van Durbanville. Sy swot hihlio 
teekkundc 11 wi! graug eendng by 
'11 argi(l;ksfilllla gaan w rk, Sy is 
lief vir I' ns en mod Ie rwerk. Oi 
varsity-lowe is net die ding vii 

'---------------Ihicrdi erst jaar. Sy gcnict dit 
gat uit cu plHHI van haar ver 
kiesing a. 'n wonderlik ond r 
vindit g. 

Vera is ill Huis Div. 

T mmy Alberts is 'n Transvaalse 
Marie. Sy kom oorspronklik van 
Pretoria, maar woon tans op Kru 
gersdorp. Hierdie skoonheid swot 
B.dram. en beoog uitelndelik 
SAUK- en televisiewerk. Sy stet 
baie belang in teaterwcrk en is 
ook 'n kranige tennisspeelster. 
Tammy se ou is op Tygerberg. 
Ilierdie nooi werk sommer hard 
vir karnaval - sy was ook debu 
tante, Sy is 'n I luis Neethling 
bewoner. 

Susanne Zeeman is 'n Stollen 
bosse bloeisel. Sy is 'n twccde 
jaar B-prim. student. SUo anne stel 
belang in sang en is ook gereeld op .. di d b S' d di ,.. }' t Sasolburg ell swot B.ekon. Hierdie ie ans aan. y VJt1 re una IS C • 
-hedrywighede heerlik en I; hulle b~()U-o?g e~rsteJa~r ga~n reed. vas 
ontmoet interessante persoonllk- Ult,. vrr die edifika te van alle 
hede. Sy is bly dat sy kan help om gret~ge bel.angstel1cn~es. Sy rek n 
IJ 

k 
t 

d 
t 

Matieland IS wonderlik en het selfs 
s or e on ers eun. di 1 . )0 {OOP g met. Annelic i. van 

Huis Ncethling. 



WanneeT mens 'n Christen word. nuwelinge leer om gcs Ig Ie rhlcdi. 
mOl'l jy die ou vlceslike naiuur afle (ef. maar wattcr voorheeld word deur 
4:22) en die nuwe mens, wat na God seniors gcstei wat dikwels tydcns onl- 
geskape is, moet heklec word in gl.!fCg- groening die rcgulasics van die univcr 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~t~hcid en Il'ilighcid (E~ 4:24~ 'n ~teit vcronbgsaanl? Of het ons by m Mens s' nu ve vcrhouding tot God ontgroening dalk nog 'n saak waar die 
moet elke deel en daad van sy lewe docl dic middclle heilig? 
raak. Dil is nOli cgtcl so dat tydens Hierdie brief word gerig aan weder 
ontgroening hai niots Sc: Christetike gcbore seniors met die hoop dat hulle 
gl'loolwa,lrdlgheid en konsckwcntheid crnstig voor die Here sal uitmaak hoe 
kadl.! Iy, Dil is ook ongelukkig SO dUI 'n Christen tydcns ontgroening in die 
dil lydt.ns onlgroening di ·wels moeilik tockoms llWd optr , 
i Ofn di' Chrislcn-~niorsvan dic r's le~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
onder ·kei. 

Die vrug van die Heiligc Gees (Lief 
dc, Blydskap, Vrcde, Lankmoedi.h id, 
(;ocdheid, fie troUlll: id, agnwL'diglll'id 
c.n S Itlphe'l'inr; Gnl. 5:22) moet in 
'n lui ten sc lewe gcopcnhaar word, 
lllilol£ dikwcls word daardic ('iell. kapp 
tydens onlgrocllmg verh'rg. en die 
nuwc werke van die vIces kom na vore: 
vyan 'kap, (wis, toornighcid, naywl'r, 
Iwecdrag; (Gal. $:20). Ons word b veel 
Olll "loom, woede, hoosheid, lastet en 
'kandclikc ttial" te vcnny (Kol. 3: 8). 
Oat haie Christen-sl'niors daal,lan kan 
Icclneem om nuw linge dot>lhewus te 
verned'r n Ie verwar n ongclukkig te 
maak, IS vIr Illy onvl,rstaanbaar, want 
hulk is vcrond'rstel om "in Chrislus" 
te w 'S (Rom. 6: J l) en By sou nie s( 
optree nie. 
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IllER in die loop van die vakansic moe die me ste Maries met 
veel verw mdering berigt in die pers lees dat "hulle" dit is 

nou die Maries, "ons" met ander woorde, amptelik die Univer 
. it it. lied afge: kaf het. 

As motivcring vir hierdie stap word 'n hele aantal rcdcs 
aangevoer. Die e rste rcde i dat die lied onsingbaar sou geword 
h t, hoofsnaklik omdat die tudente die woorde nie ken nie. 
Hicrmee mod '11 men' tot 'n mate saarnstern. Maar om egter die 
nmprelik opening van die akaderniesc [aar as voorb eld van hoc 
dle lied gc iug word, tc n em, is v rregaande. Almul is bewus 
daarvun dat met ultsondering van '0 klein groepie, daardie 
byeenkoms 'n v rgadering van eerstejaars is. En om van 'n 
twceweke-oud Matie te verwag om die Univcrsiteitslied te ken, 
klink na te vee! gevra. Voorts sou die musiek ook van so 'n <lard 
Wee' dat dit nie lekker gcsing kan word nie. Die huidige g 'lag 
studcnte SOLI dan 'n under idioom ontdek het en "wil nie meer 
ill ritmes sing nic". Watte: twak! 

Die fcit bly staan: wartcr lied en walter musiek ook al 
gebruik gaun word; die studcn te sal dit nog . t ed moet leer. En 
dis d,hir waar die eintlike probleem Ie cn nic so ecr by die lied as 
sodanig nie. 

En onvergcefllk bly ook dit om 'n unfverslteltslicd (en almal 
glo graag dat 'n univer it it primer 'n akadcrniese inrigting vir 
sttulente is) 'If tc skat' sond r om enigsin met die studente 
daaroo: te gcscls n te onderhandcl. 

E TUN 
I)n is nou ten cue mal s6 en elit was ook in tfi verlede 6 dat 

die Stcllenbosse tudcnt veral tydens Kurnaval en lntervar 
sity die brick van onthouding losdraai en effen meer alkohol 
verbruik us gcwoonlik. Dit is ook non verder so dat 1 ollies en die 
Drostdy reeds beroernd geword het a. die sentru vir odanige 
o: ialc by enkornstc. 

En met slogs eendui nd studcnte (en dit is 'n baie 
kon crwatiewe skafflng) in die twce plckke sanmgedrom, kan 
d~ar njks 'lnd r H. <.:113os vcrwag word nie. 'n r lerhaling van di!.! 
on. maaklikc gedo III s met v dede jaar se Inlcrvar. ity SOll baie 
ongelul'kig Wec.. Dit i. daarorn dat die afstelling van die 
bcpland Bicrtuin op di Jan Marais-plein '11 ollgclukkigc bcsluit 
i , Iliel W<1. !lOU die guIde geleentheid om die gloep bYlllckaar t 
hOll op 'n groot tcnein waar Jedc van dic ptlbliek nie gepla kan 
word nic. Met so '11 gclecnthdd Oll die alkoholverhruik ook tot 
legs hier beperk kOIl word. Ons hoop dat o-jcts in die toekoms 
weI tocgeiaal sal word. 

N E SIE 
I I beplan om ryden. die Juni -vakansie 'n 

Intcrllnivcrsiteitcr Studentcraa 1 kOllfcr Ilsic aan tc hied, 
fJiernatoc ,al aile Sui I-Afrikaan. c lInivcrsit ite uilg !lOOt word, 
I' ngcl II AfrihwT1S, Blank ell nic-Blank. 

Die Malie wen hicrdic poging aile .1Iks s to ell hoop 
w rklik dat die reaksi positief sal w t;; • 'n Konfcrensie wmll alk 
Suid·AI rikaallsc lIniversitcite vertccnwoordig i., al uniek w s, 
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Verwa ing oor begroting 
N A 'n lang en uitgerekte debat oor die bedrag wat aan publikasies, en meer spesifiek Die Matie, toegeken 

behoort te word, is die Studenteraad se begroting verJede week goedgekeur. In 'n ander mosie het die 
Raad kritiek uitgespreek teen die verbode uitgawe van Akkerjol '76 maar toe terseJfdertyd Jaat blyk dat 
me gese kan word dat die redakteur se optrede strydig met die SR-regJem nte oor pubJikasies was nie. 

Die enig te he .waar teen Tommy 
O'Kenncdy b .gronng was die bed rag 
van R38 000 wal ann publikasies toegc 
ken ~ 'ord, terwyl die SR se totale 
inkomste bcswaarlik R60 000 oorskrci 
-voorwaar "n wanbalans oos Edwin dit 
tercg gc 'tel her. 

Verskcie voorstellc is vervolgens aan 
die hand gcdocn om die probleem te 
oorbrug die een 0 onaanvaarbaar 
oos die volgcnde. og is die posisie 
myn: insicns vc I envoudig r as wa l 
die Raad di t wou mauk, 

ting hct I'dwin o.a. uangevo r dat die 
SR teen sy uitdruklike besluit by die 
laaste vergadering van verlcde jaar 
draai, toe daar cenparig besluit is dat 
die Raad onder geen omstandighedc 
meer a R35 000 aan publikasies sal 
toeken nie. 

jol. Spy t oor d ie hele aangelccn theid en 
die duaropvolgcndc swak publisiteit vir 
die Univcrsiteit is ook uitgespreek. 

NlE ONREGLEMENTER NIE 

Bremer wou aanvanklik ook gehad 
het dat die Raad sy teleurstclling uit 
spr ek oor beweerde "onreglementere 
optrede waaraan die redakteur hom 
skuldig gemaak het", deurdat hy ver 
suim het om die blad aan die publika 
siekomitee voor te le, Die reglemente 
vereis egter uitdruklik dat die redak 
teur slegs die blad aan die publikasie 
kom itee hoef voor te Ie indien hy gcvra 
word om dit IC docn. Na bewering het 
Bremer hom "in 'n informele gesprek" 
daarom gevra; hlykbaar ook maar 
taamlik terloops. Aangesien die posisie 
cuter nie hale duidelik was nie en die 
gevoel onder die raadslede was dat 
Raiford John. on nie teenwoordig was 
om sy kant van die saak te stel nie, het 
Bremer die betrokke gedeelte van die 
oorspronklike mosic wat Raiford van 
"onreglernentere" op trede beskuldig, 
verwyder. 

ONSINNIGE MOSIE 
'n Mens moet met Edwin saamstcm 

dat die Raad gerus meer konsekwent 
oor hierdie saak kan wecs, maar a n die' 
andcr kant is die blote feit dat veri edt' 
jaar anders oor dieself'de saak besluit is, 
op sigscl] nog geen rede waarom 

ADVERTENSIF. S 
Ecrstens is die bedrag wat aan 

publikasics toegeken word nil' R38 000 Du Plessis 
soos voorgcgce word nie, maar slogs II 
R29 000, aangesien 'n verdicnste van 
R9 000 uit advertent ics verkccrdelik as 
'n inkornstc van die SR b skou word, ran 
terwyl dit in werklikheid 'n inkomste r, 
van Die Mafic en die Stcllcnhmsc R38 000 nie toegeken kan word nil'. 
Student is en as SUlks teen hulle a son. 

Die vroeere mosic Iyk vir my in elk 
derlike Slate afg skryf behoort t gcval ietwat onsinnig: Hockom enigc word. 

In die tweede plek is dit alles goed raad 'n mosie wil aanneern waarin hy 
en weI om te se dat publikasies te'n homsclf pro beer dwing om op 'n latere 

stadium dieselfde standpunt oor die 
groot hap van die appel neem, maar saak in te necm (behalwe waar die 
dan moet by. Of Die Malic minder besluit van grondwctlike aard is), gaan 

k 'f di S II b Vroecr in die aand onder dringendc ~ikwels vers yn 0 te tc l'11 OSSC my vcrstand te howe! voorstclle, het die Raad 'n voorstel van 
.sl/.ld~n~ dunner en van .~ swakker In 'n under mesic van Bremer F d win Cameron cenparig aanvuar 
kwaliteit gemaak word - beide onaan- Gericke sn lid bclas met publikasics waarin ny "sy tcleurstclling uitspreek vaarbarc voorstclle. • . e, IV .' ." 

het die Raad hOI1l vcreenselwig met die oor die wy sc waarop die l'nivcrsiteits- 
TEFNKANTING verbod wat die rck tor op die Akkcrjol lied afgeskaf is, sender raadplcging met 

Die bcgroting is uitcindelik gocdge- geplaas het, en sy afkeur uitgesprcck of dk huidigc of die oud·, tud nIl' Vall 
keur, Illet Edwin Cameron die enigslc oor die inhoud en strekking van sckcrc di' Universiteit Vlln Slcllcnhosch, en 
Ie nstem. As motivering vir <;y Icenkan- gedeeltcs van die oorspronklike Akkcr· versoek dat inligling aangaande die 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ a~kaning aan die Raad en die studcnle 
bekend gcmaak word," 

orteer 

UNIVERSITEITSLIED 

ONTGROENlNG SmOOK NIE 
MET CImlSTELlKE 
BEGINSELS NIE 

PRYSSTYGINGS 

Willi du Preez het namens die 
LLS-heheerkomitec 'n he roe op die 
studente gedoen om die LS n 'tji 'S te 
hou, die vullisblikkc Ie gehru k en hull • 
skinkbordl' in die rakke t plaas as 
hu" klaar gecet het. Op n vraag van 
I'd vin het Willic die versekering gegce 
ddt prysstygings in die scntrum tot die 
ahsolu Ie minimum bepcrk sal word, 
maal dat die onlangsc skerp stygings 
he 'ltem',1 onvermydelik was. 

Edwin Cameron het bekend gemaak 
dat Regter Marais op ,17 Maart 1976 
die gasspreker by die N.P. Van 
Wy 1,ouw'Scdenklesing sal wees. Hy 
sal praat Oor die vooruitsigtc vir die 
Afrikaanse skrywer vir die volgende 25 
jaar. 

Lood Rabie, SR-lid belas met sport, 
het aangekondig dat die jaarlikse Mati - 
Tukkie·rugbywedstryd op 12 Junie in 
Pretoria sal plaasvind. Hy het weer cens 
die standpunt van die rugbyklub be 
klem toon, nl. dat dit slegs 'n gcwonc 
rugbywedstryd is en heslis geen Inter. 
varsity nie. 

BOBBY BERTRAND, Majuba, skryf: 
'1 "LLENBOS Ii se ontgroening het nie meer die growwe har- 
haris111c van voorhcen nie, maar die skade van sielkundigc 

terrorisme kan soms meer ernstig en blywend wees, Ontgroening is iets 
wut my die afgelope paul' jure ontsteJ hct weens my gewetensbesware 
daartcen. 

M 
Ek . al graag wil inteken op Die Matie in 1976 

Adres . 

• 'O •• 

. " . 
Fl',RBIFDlG 

Ontgrocnill r (:nos sommigl' ander 
ong wenstL uk tiwitdtl' in ons land) 
W rei dikwcls slcgs op pragmatiese 
gronde gercb'Vcrdig. As koshuisgcl's net 
delll dW'mg l'n vrcc' (tyd 'n' ontgroen 
ing) gckwcek kan word, is dit ni' die 
moeitc wcrd om dil Ie he UK. Daar 
word ook gesc dat ontgro fling die 

(Stuur inskrywillgsvorm tesame met 'n tjek/posorder vir R3 ann: 
Die Redaktcur. Die Marie. Langcnhovcn-sentrum, Stell nbosch, 
7600.) 



Dinge wat p a 
Langenhoven 

DIE Langenhoven is van vat,ljaar af in ~olle gebruik en ~lho?wel ba.ic 
studente daarvan gebruik maak, IS daar wei bate dinge Welt 

reggestel kan word om dit nog gewildcr tc maak. 
Die Langcnhovcn hied nic alle n 

daardie pick wuar stu den tc byrnekaar 
kom om koffic tc drink of te cct nic 
maar is besig om 'n gees wa t cle aan 
Stcllcnbosch is te . kep, 

KOFFIEDRINKERS 

Die Malic het vernccm dat daar 
egter problerne opgcduik hct wat aan 
dag verdien. In die ccrste pick kan 
koffiedrinkers nic verstaan hoekom die 
pry s van koffie nou so ewe opgegaan 
he t nic, en juis met 3 sent na die 
huidige pry s van 12 sent. 

Daur word aangcvocr da t die kufces 
tot 20 sent 'n koppie koffic vra maar 
gcrieflikhcidshulwe word uit die oog 
vcrloor dut die Ikeys net 10 sent bc taal 
in hulle kafe teria. 

VbRIIOGIN(; 
En dit is voorwaar mocilik om to glo 
dat 'n mcngsel van suiker, water, melk 
en kofficpocier sender cnigc wins- 
moticwc wcrklik sovccl kan k os. 

Dit is hclaas egt r nie net die prys 
van koffic wat hierdie proses van ver 
hoging mocs deurmaak nie. Om die 
waarhcid tc sc; al die prysc is vcrhoogl 
Nou wonder 'n mens tog of hicrdic 
ding '0 g recldc verskynscl gaan word? 

Die under grout turksvy is die abso 
III te chaos wat Ill'l'Pi JIll' I die spitstye. 
Daai moct dan SOIllS tot twin Iig minute 

Om verder die onnodigc vcrtraging 
by die kassicr te vcrrny, lyk :n koepon- ti , 
sistccm vir my na die bestc oplossing. Geblinddock ell ill die aangcsig PUll '/1 rcwolwerloop word Adv. D'P. de Villicrs pel' liclikoptcr mtvoer. Die Dit moct moon tlik wccs om 'n voor- 
1':1.1(1 kocpons (soos huskaartjies bv.) ontvoering was die uitvloeisel van '1/ sanicswcring tussen 110m/We ('1/ Huls Ncctliug. Nat/at die II ilikop! J' 
mel rcr cld tussenposcs uan tc k oop op die ./(111 Marais-ptcin gcland hct, is AdJI. d. Villi irs OIl{It tal III >1 '/1 stewig« middagctc sekc rlik 
vir dinu soos kol l'ic, c tes, ens, Gclccn t- dankbaar dat die IIe1e petal] , s{ 'g.\' 'II reklamcset tcr bcvordering 1'1I1l Karnaval was! 
heidsb SOCh'f' kun dan nog steeds kou- r---------------------------~-------- _ 
tan t h 'taav, maar dit sal die druk OJ) die 
betaalpunte baie verlig en terscll'dertyd 
ook die rougcskaafdc Mali -gcmocd, 

En tcrwyl duar klappc uitgcdccl 
word, is dit miskien nou die aungcwese 
tyd om 'n gcsamcntlikc klap aan die 
Studcntc-unie uit te dccl. Ten spy te 
van vcrsocke dnt Ire skinkbordc ell 
gcbruikte gcrei op die trollies gepak 
moe! word, is die oorgrotc mccrder 
hcid van die turds 'n bewys dut di{> 
vcrsoekc byna 10ta:11 gclgnorccr word. 

gcwag word vir die mualtyd en die 
waurskynlikhcid dat jy ingelig kun 
word dut die vocd .cl "op" is, is groot. 
Met SO 'n hiperrnodcruc kornbuis lot 
die bcsklkking, kan sulke problem 
sckcrlik uitgcskakel word, Daar kan 
mos tien minute voor die groot storm 
loop reeds begin word met dic inskep 
van die kos, Rondlopcry binnc die 
sclfdiensgcbicd kan met die gebruik 
van "ccnrigting-drukgangc" uirgcskukcl 
word. 

KOFPON 

7 

• gewilde ~OMBREl In 

ekl kop k av I mesette 
Rcklamescttc, 'n gceic vuurprocf vir st udente-verbcclding en oorsauk van veel ergernis vir die ongcduldig 
Jan Puhlick is wccrccns besig om 'n insident-rykc aanvang aun Karnavnl to verlecn, Soos in die v rl d is 
dit 'n go ic barometer vir die uitcindclikc uk s van 'n groat en tcgelyk rtyd grootse ondcrncmlng. 

Helderberg sc rcklumc-sct bchels 'n 
uanslag op die Suid-Afrikannsc rckord UNIV 
vir onondcrbroke brugspcl. Hul mik- 
punt is om R7 uur aanccn te sp cl en 
geoordccl 'tall die gcesdrif is dit bcslis 
nil' buitc bercik nie. 

Ander interessante "tydv nnorsing" 
in dicns van Iiefdadigheid wat in hicr 
die due oral oor Wes-Kaaplund plaus- 
vind, bchels onder and rc 'n wakkcr- .., ., 
bly-kompetisie wat d ur Fcndrug onder- WA vrr hall' olld-:vh~ Il'S ". onaa~ 
nccm word in die Nobclpark in B 11- gcnamc gl dagte IS, IS ,Idlg besig 
ville, Gcrugte Van r kordpogings op'n om 'n we rklikhcid I' \ ord. Die uni 
Oostcrsc spykci bed docn ouk d i ' rond 
te (I , na t uurlik l) 

VERENIGINGSLEWE 
OP 

STELLENBOSCH 
D IE vel' nigiug: van Stellenbosch begin reeds akticf rank. Die afgclope 

twee wcke is reeds groot byeenkomste deur haie van die 
vcrcnigings gehou en he! hulle reeds voluit begin funksioneer. 

ASK 

DIe Afrikaanse Studiekring beplun 
inform 'Il: besprckings nie te ver in die 
tockoms nie. Dit is cgtcr net tocganklik 
vir ASK-1cde. Bclang'tellentil's knn 
inskryf by kamers 212,230 en 235 In 
die Wilcocks-gcbou. Vcrd n inligling 
sal later hlOkend ~etllauk WOld. 

BFRG FN TmRKUJB 

Vir diegenc wat graag [mite in die 
natuur wil gaan uitspan Ill't heerlike 
inspanning, hied die Berg-ell-To rklu b 
vanaf dic 6de Fcbruarit weer clkc 
S I erd,lg 'n uit,tappic aan, Opplakbil 
icttc sal hclangstellendcs op hoogte 
hOll van hul vcrdcrc plannc. 

Die doL'l van dk 
kursus is om studcn tc akticf hctrokke 
tc lua t ruuk, '11 om hullc as bctrokke 
nes I' laat lecf onder hulle mcdestu 
dente, 

SalcnlagaancJ word die gchruiklikc 
arnaval braaivleis van die C.S. V. op 

Vergenocg gchou. Prof. WiIIil' ".ster· 
huyse en die SET-sanggrocp sal Son· 
dagmicJdag op Coctlcnburg optrcc in 'n 
opclugoyCt nkollls. 

SEN DIN GSTASlE 
n i e g e b r u i k 1 ike S c n din g- 

sla~k-byel'llk()rnsll sal vanaf Sondag 7 
Maarl \wer 'Ik Sonda' om 13.00h 
nallg 'Ilk d word III lie Van (il'r Sfl'l"I~ 

TE T L 
OUDE VE D? 

ON(,UNSTl(;h RI' AKSIF 
Dlt: 

bcsluit 

DANSMARATIION 
Dagbrcek en Hccmstcdc he t ook 

hulle tied hygedra om rcklam tc mank 
vir die karnaval dcurdat derticn par' 
vcrle dc Vry dag probecr her om A Ullr t--------~~ -~ __ . ...., 
ononderhroke t dans. In die Nobel 
Park Sentrurn in III lIvili ' was dit 10 'n 
III 0 't: maar bail' g lukkiu klompi 
dansers wa: wei die doclwit bcr ik het, 

WOOl de VOUI 

TAH'ITJoNNIS 

AIESEC 
Op 12 Maart hied AII'SH' 'n di k 

teek in di V roll vereniging, alll in (II 
Langenhovensentrum aan, W' t om 
19.30h sal begin. Kaartjies is bcskik 
oaar teen R 1 ,50 'n paar en R 1,00 'n 
enkelkaartjie. Aln al, nie nt't AlI~SI'C- r--------;=.=::.::.=:;::::===-=-~_~ -_...._~, 
I .de ni ,is wclkom. 

hTES 
Kaasetes word smiddac in die oadl 

man's Cuttage aangebicd tcen 30e dcur 
ANSOe. 

ADMlSSIFSTUDhNTE 
Aile admissiestudcn Ie sal in di 

komendc wekc hctrek word in inlur 
mch: kringl! in hul onder'keic koshuise, 
WHar hulle mekaar hl!lCI sal leer ken I!ll 
saam sal kan gcscls 001' dk implikasies 
van admissant te wel's, 

KAMP 
'n Kamp word vir die nawcek 19-21 

Maar! in dj~ vool1litsig g(.'stel. Prof'S' 
Sore Willie Jonker l~n Willie btc.rhuysl' 
sal onder andclc daar optrrc. 

ACSV 
Gedurende die Wl'kt; 1-19 Maarl hied 

di' Afrikaunsl. C.S.V. we r di Jcug 
tOI-jcug-aksieskolingskurslls aan in die 
StUd 'ntckerk. 
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OMMER vroeg al, voor die dag nog behoorlik kon breek oor Hoc Later Hoe Kwater, kom Akkeriol toe 
mos soos 'n dief in die nag ingelol. Maar met veel spoed is daar weer gesny en gemeet en gepas en die 

hersiene uitgawe Ie alweer in alma! se hande met 'n ietwat kuis r innerlike en in '11 ander omslag. Veral 
omdat die verbod die eer te is wat Stellenbosch ken, en orndat dit plaasgevind het toe die Marie: landswyd 
op vakan ie verspreid was, gons dlt nou op die kampus met waaroms en wanneers. Stuitighede hardloop 
soo tel iramme van mond tot mond terwyl die oors prong daarvan met 'n skalkse oogknip aangedui word 
a kornende van Akkerjol. Dit is goed, dus, dat ons nie geraamtes in ons hangkaste aanhou nie, so os die 
Engelse dit stet, en probe r perspekti f kry oar die hel gebeure, 

Die vrae wat on st an is: Alreeds die vorigc Sondag het Rykie 
• was die verbod geregverdig? van Rcenen in 0" die Randakker in 
• h t dit in ;y doel gedi n? Rapport dit gehad cor hierdie op: tel - 

wa dit inderdaad Marie-humor w t swak maak in hierdie lye, meen y. En 
v n dear-tot deur verkwansel i. '! op Sondag, 18 J anu rie ing Rapport in 

Fer tejaar van Goodwood tot Ncl- 'n bani rop kril (op die Agterblad 
spruit hct 'n pakkie A kkeriolle ontv: ng nogal! ): Joolblad verbied oor gcspot 
om v: n deur-tot-deur te vcrkoop, 'n met hoe mense. 
Foto in Die Burger het di blad 'Hnp· "Kom on. by di drie vrae. ,. cr 
telik gelood vcrkl: ar: 'n glimlaggendc __ - ....." 

mnr, onradic, Rl:gi trateur, ontvang tl· nne 
"n kopie van Raiford Johnson, redak- 
t ur, van heerden 

tcur of di voor itter. hit bly egter 
staan: die stof is nie gekeur deur die 
voorsitter nie. Volgens Die Burger hct 
die rektor met betrekkir g to hom 
gc e dat die rcdakteur nie die "gewone 
werk wyse" gevolg her nie. 

Maar hi rdie ongclukkige versuim 
ings of mi verstande kan natuurlik nie 
aanleiding gee. tot die verbanning nie. 
Dus 010 tons ons wend na die inhoud 
van die blad: Rapport praat van 'n 
gespot met hoe mense en ek mcrk dat 
die b trokke foro's nie weer in die 
h rsiene uitgawe geplaas is nie. Die 
aflciding is dat dit as ongcwcns bevind 

nodig om die reglemente te ondersoek. is. Ek wcet nie watter wit eerstejaar by 
Uit die bespr king daarvan op die Groote ~cll~ur se voordeur s 1 ga~ 
SR-vt.:rgadcring (sien Sk-verslag op klop om n joolblad t~ ~~rkwansel me, 
Hoofurtikelblud: y) blyk dit dat die ~aar ek rek~n dat die mwoners daar 
Voorsitter van die Publikasiekomitee di onskuldige foto-grap van Mnr. 
die stof van die redakteur kan vereis Vorstcr sekcrlik sou geniet hct! 
indien hy dit voor o· wil he. Die 
implikasi is dat die rcdak teur dit 
alleen rnoet vONle a dit van hom gevra 
word. By die Sk-funksic vir die Eerste 
jaar her V oor itter van die Publikasie 
kornitee Bremer Gericke dit duidelik 
gestcl dat hy nie die . tof Your hom 
gehad het nie; du: Of 'n versuim of 'n 
misverstand van die kant vr n die redak- 

BRANOPAAI~ 

En na dit alles: die v rbod. Stell n 
bo ch w s tr disionccl 'n spookdorpie, 
want dit was mid-Januarie, maar die 
nuus het brandpaaie geloop tu. sen die 
he r sn de: en under permanent 
woncndc sn dcnte, Die volgcnde dag 
kon dit 01' die voorblad v. n Die Burger 
aan kou word: US verbied Akkeriol. 
Volgen die berig is geen h paalde rede 
verstre waarom A kkerjol verbied i nie, 
III ar dit is "waar kynlik toe te skry t 
an di Sl ksuele strckklng van meeste 

van die grapp ,asook aan 'n op tel wat 
na I wering deur 'n swart matn kleer 
llng geskryf is." 

Oor die stuk of veertig grappies wat 
balfpad tus: en die oorspronklike en die 
hersienc uitgawe verlore gegaan het, i. 
die gerniddelde gevoel op die kampus 
sO: Dit is grapples wat laatnag as die 
weerstand swak is tussen vier mure in 
die afwesigheid van 'n teenoorgestelde 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ged~uitge~il wo~,maarditisdefin~ 
tief nie materiaal vir 'n universiteits 
Wadn~.D~ri natuurlikd~Fnewat~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

'n NUWE met at sy verrassende gebeurlikhede oor op 
Stetlenbosch. Elkeen wonder seker wat die jaar op amoreuse 

gebied gaan inhou, Cupido laat hom egter nie voorskryf nie; hy slaan 
toe wanneer hy die minste verwag word en bly getrou! Daarvan 
kan Martina van Heemstede getuig, want moet haar George nie nog 
altyd so lank wag voor sy haar verskyning maak nie? Jeder geval, die 
rnannetjie met die hoog se koker staan vet en julie uwe Loerder sien 
uit na 'n voorspoedig j. ar ... 

Studcntplan is 'n sak vol fin:1nsii.;lc skcmas 
w.lt deur dic Srand.lrd Ihnk ontwcrp is om dic 
lcwc vir tudcntc maklikcr en 'mgcnamer te 
maak. 
1. Smdcnrcicning'kcm:l. Lening tot R4000 

[Cell ongclooflik lac rcntekoer c met 
maklikc tcrugbctalings. 

2. Gratis m ml 'Iiksc ckollomie l,: Oorsig 
V.1l dic St{ nd rd Bank. Noodsaaklikc 
Icl:S to vir nig 'CI w; t in die ekollomic 
en die s,lk wcrdd b'1 ngst '1. 

3. Scam.l, spc hI vcr ekcringspolis vir 
tudcntc. Lcwcnsdt:kking en bclcggings 
voord ,Ie. PrclllJ S so bag as R2,80 
per maand. 

4. Studcllte p arrekelllng. Gcell ko tes nie. 
Tot 1 1 )() pl:r w ek k.lI 1 y enig 'en van 
ons 860 takke gctrck word. 

5. -Ij krckening. AIle r kenings kan per 
tjck of ftre order betaal word. 'll 

Nuttige st eu simbool vir '11 student. 
6. Plll~p! II-r kenil g. MininnllllS ld van 

RSOO, Illet tcwig rente op daagliksc 
:-;aldo ber ken. Aftrckorder-fasilitcit~. 

7. Plexirand-b legging. crtifikat '. In een 
hcde V,11 so min, c; T 100, en jy k n tot 
90% van die bedrag wat jy bcle he.c, 
teruglccn. Jy trek hoc r. nt , ma~I ~lC 
geld i flog teed tot JOu b' ktkktng 
w. !lllee jy dit nodig h t. 
Dau', llOg b ie Ill' Ar voord Ie ,tan 

tuden plan verb mdc - tc veel om hi'r tc 
nocm, M ak 'n draai by di 11', te tand rd 
Ban' en ry'n b 0 Jur tn t volledigc 
be ond rh d ' 

Standard Banl< 
I 

'N TAKTIESE FOUT 

Dit bring ons by die volgcnde vraag: 
Het di verbod in sy doc! gedien? Die 
doel v n di verbod, aanvaar ek, was 
tweelcdig: om die gocic bceld na huite 
van ons univcrsiteit tc hcskcrm en om 
a. pre d nt·skeppende tugmaatrccl op 
t tree. 

NOG'NFOUT 

Dit het egter op die tydstip gckom 
toe die blad alrceds in die hande van 
duisende men.' oor die hcle land was. 
Die uitwcrking van die verbod was 
hogl:noemde publisitcit. En natuurtlk 
die man op straat c reaksie: opeens 
kry A kkerjol 'n vcrsamclwaardc (hoe 
veel het nic by my kom aanklop vir 'n 
kopi ni ,! ), dit word mild Uk ver. prei 
cn bcspre k. 'n Stukkic Africana in die 
kleine, as't ware. Ek moe! erkcn: na 
aanhore van die verbod neem ek ccr 
Illy kopic van die rak en begin dicpcr 
Ie s as die aanvallklike vinnigc dcur 
blaai. 

Wat die be:kenning van ons be Id 
n bUlte betref. het die verbod op 'n 
ongelukkig laat stadium gekom, en was 

(Vervolg op bladsy 9) 

Die student se boekwinkel 

Tru'"'tbankgebou 
Andringastraa t 
Stell nbosch 
7600 '.. . 

T·L. 
4440 
2906 

eu Wyn zn J{uwe 1Jate ... 

A LUll· TEVERGEEFSHEDh IS 
Tl~VERGhEI'S; so Ices 'n letter 

like vertaling van die woorde van 
die eerste outsider in die geskied 
cnis van die lettcrkunde. 'n Ver 
woording van die ervaring van: Dis 
allcs 1 eg; so on tsettend leeg, 

En hy hct rede chad om so Ie 
voel, want h t hy dan nic '1IIcs self 
uitprobeer en op die proef gestel 
rii '1 Hulse hct hy vir hom gebou, 
luukshcde aangc kaf, partye gehou, 
vrouens versamel, kennis verwerf, 
dwaasheid aangehang - alios onder 
die son probecr, Nogtans moes hy 
erken: dit help nie, dis allcs tever 
geefs, 

Rondom hom hct hy dit ook 
gesien: 'n man wat hard wcrk, wat 
baie kinders het, wat ryk word en 
'n hoc posisie beklce, maar ook 
daarin was geen sin nic. Die man 
het oud geword, doodgegaan, en 
toe was alles verby. 

'n Paar duiscnd jaar later het 'n 
ander man dicsclfde ding raak- 

ge ien: ,'rjedrich Nietzsche. Sy sien 
ing hct hy So uitgedruk: nik: kan 
die tande van die tyd ontsnap nic. 
En voortvloeiende uit sy fila sof'ie is 
'n karakter in die letterkunde ge 
skep; Albert Camus se Outsider: 
Die ccn wat buite staan, vir wie niks 
r ak ni • vir wi niks saak maak nie. 
Kortorn: vir wie alles tevergeefs is. 

En tog, as 'n mens Carnu: se 
outsider stel teenoor die Prediker, is 
daar 'n ver: kilo Lg. gaan as buite- 
taander onder; onderg an 'n wend 
ing. Die Prediker het die onto 
dekking gemaak: Vrees God en hou 
sy gebooie - daarin Ie die an t· 
woord. 

In die verhouding met die tyd 
lose, onveranderlikc God word die 
tyd opgehef; val al ons handelinge 
meteens in die Jig van die ewigheid, 
kry dit 'n bo-tydelike sin en b tek 
enis, Want God sal elke werk bring 
in die gerig wat kom oar of die 
vcrborge dinge, goed of sleg. 

L. KRUGER 

Alhoewel Nemesia die jongste ko,- 
Retha Mentz is gctrcr deur die huis is, is dit die ouer 'dames wat die 

rympic "Good girls love their brothers, voorbceld stet: Annatjie Bosch, TIle 
but so good have I grown, that I love resa Visser cn Marelise Vermeulen met 
another girl's brother bettcr than my Kosie, Pieter en Neil onderskeidelik. 
own" - want is Danie Botha nie Magriet Louw (Erica) en Andre Con 
Martina se broer nie? Alta Ie Grange radie (Huis Marais) het besluit dat 
(Monica) het getrou gebly deur al die konferensie·kampe ideaal is om bandc 
lange due van die vakansie. Die gcluk- te bind. 
kige man is Bennie, 'n Pieke·burger. Die eerstejaars he took alreeds 

Gertrud Smit van Huis tcn Bo ch en begin vcrwor. ting saai onder die Matie· 
Tallie van den Heever sock TH)g . teeds mans en hulle voel dat die afgelope 
rnekaar se geselskap op en word orals verwetkoming hulle gcnoeg van die 
saam opgemerk. S6 ook Mietsie Stand- amoreuse sy van die lewe gctoon het. 
er en Fernando Tallie van Eendrag, Die So SIt Ina Conradie (H.T.B.) die ver 
afgelope vakansie was daar 'n aantal bintenis Ill! Shnonsberg voort, soos 
ringsitlings: onder andere Susan Be- r e,ds v~ gcl deur Corneel Mouton en 
nade (Minerva) en haar Bertu, Needing Prtmanus Johan M?uton. Laas~c 
van Huis Vis:er, en Rond Grebe van no md twee het beslult dat hulle voels 
Huis t n Bo eh en Brakkie. van ~cnderse vere is. 

AFSLAG 
VIR 

SE 
MENSE Ofl 

Probcer ons Selfdicn Muntstuk Wasscry 

pikkie blommaert 
mansuitruster stell en bosch 
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BRIEWE OOR 
AKKERJOL 

at 

0-0 
P-Q4 

breln no jou kop 

SAREL STEELE. 

Elke antwoord Isop die kop 
HEWLETT ~ PACKARD 

Gemagtigde handelaar: Etkinds, St. Georgesstraat, Kaapstad. Tel. 434646. 

HP-21 en HP-25, tweevan die oeste breinsop 
die kampus, waar ook al 

Die HP-21 het alles wat jy verlang, en meer: 
• Tng. en log. funksies • Reghoekige/polere omsetting 
• Grade/radiane kiesskakelaar • Vaste en wetenskap 
like notasie met 1 O-syferbeeld • Registerrekene. 

Die HP-25 is wetenskaplik programmeerbaar. 
Het al die HP-21 se vermoens plus baie meer, 
inslu itend statistiese funksies .8 adresseerbare 
geheues • Programstappe wat deur die toetsbord 
geprogrammeer word (prefiksfunksies neem slegs 
een programstap) • 'n Gratis gebruiksboekie. 

Daar's ook nog baie ander redes waarom 
Hewlett-Packard jou beste keuse is. Hyvoel sommer 

OORDEELSFOUT 
Wit beg an 'n oorde lsfou t: hy pro 

beer Swart se koningspion w n t n 
kost van ontwikkeling van sy stukke. 

Q-B1 
15) NooQ4 

Na 15) BxP kan Swart 15).,., 
R-Ql spe 1 n na 15) QxP volg 15) ••. , 
N·R4 en 16) .. 'J R 1. 

NxKP 
16) P-KB4 P-QB4 

KONINGSPOSISIE 
Spassky maak reeds g bruik van Wit 

se verswakte konlngsposisie, As Wit 
nou 17) N-K2 speel, kry Swart 'n sterk 
aanval deur middel van 17) ••. , NxNP; 
18) PxN, QxPch. 
17) PxN 
18) PxP 
19) N·Q2 

PxN 
Q·Q2 
P-D3 

ONDERMYN 
Swart probeer om die Wit s nter te 

ondermyn om sodoende beweegruim t 
t verkry vir sy stukke. 
20) R·B 1 K·R t 
21) B·KB4 PxP 
22) BxP B.N4! 

AANV ALSKANS 
Hierme begin Spas ky 'n b lit 

se nde kombinasie. Hy on r sy 
koningin op vir "n kasteel en 'n perd, 
maar verkry t rk aanvalskanse. Wit e 
po j moontlik r ds verlore. 
23) R·B7 QxR 

And rs speel W t 24) RxP 
M)Bx &K6~ 
25) K-N2 N N 
26) R R 'h RxR 
7) B. P R-B7ch 

28) K-N reg en die toetse werk so glad. Die waterdlgte (In gev I 
die koffie per ongeluk daarop val) beskermlaag onder 
die toetsbord. Die baanwerk v n goud. En Hewlett 
Packard se OPN-stelse\ (met 4-vlak-geheuest pel) 
wat jou help om gevorderde berekenings maklik kaf te 
draf, 

8esoek HP of jou naaste gemagtigde handelaar 
en toets hom met jou eie hande. 

VARIASIES 
Tw 'and v na res: 28) K·N 1, 

R-SSeh en 28) K-R 1, R-DSeh m t 'n 
maklik en vir Sw rt to beide gevlUlc. 

N·DS h 
29) K·R4 P.R3 
30) B.QS 

Om 30) ... , B·N4 mat te voorkom. 
R .. Bl 

GEWONNI:: 
Wit see die spel gewonne, aangesien 

hy nie Swart dreijemente kan af· 
weer nie. Na 31) P·NS (om 31) ••• , 
B-B7 mat te voorkom) volS 1 ••• ; 
JJ..B7ch; 32) K-N4, P·R 4 mat. 

Perspektiewe 
[Vervolg van bladsy 8) 

dit in die opsig myns insiens ook 'n 
taktiese fout. Akkerjol was veertig DIE Universlteit se skaakklub het verlede jaar met gemengde sukses 
onnodige grappies te dik, maar di~ la~t aan die Westelike Provinsie se skaakliga deelgeneem. Weens 'n 
verbanning het ons beeld oneindig VERBOD gebrek aan spelers kon die tweedespan nie aJ die geskedul~erd,e 
meer geskaad as die veertig stoutig- wedstryde speel nie _ vanjaar sal daar gepoog word am hierdie hede. Wat die verbod as tugmaatreel d 
betref, het dit wei sy doel daarin gehad probleem ult te skakel. Die eerstespan het in 'n mate hiervoor vergoe 
dat die Owerheid onomwonde sy PRO-JOL, Libertas skryf: deur 'n besondere goeie vertoning. Slegs 'n rampspoedige wedstryd 
standpunt in die verband duidelik DIE verbanne Akkerjo/ van 1976 is van s6 'n aard dat.ek ~yself nie teen Kaapstad, wat dan oak die wenners van die liga was, het ons span 
gestel het, daannee kan vereenselwig as Stellenbosse stu, dent m.e. D.le blad se gedwing am met die tweede plek tevrede te wees. Maar in die geheel gesien, as boge- Iik t I 
noemde twee doelstellings en hul ge- inhoud bestaan grootliks ui.t gr~ppe waarv~n n aan,~en e ~an a Die volledige uitslae van die .erste- 4) B-R4 P-Q3 
slaagdheid teen mekaar opgeweeg taamlik aan die skewe kant IS. Ole res van, die blad se mh.oud .IS ook pan 'C w d. tryde is 00' volg: Spa ky maak gebruik van 'n b son- 
word, is daar geen twyfel dat die swak en niksseggend. Om toe te laat dat so 'n beeid na buite uitgedra vs. Stellenbo ch : w n 5-1 der soliede opening, die "Steinitz 
poging om ons goeie bceld na buite te word sal alleen skadeberokkening van ons universiteit se naam vs. En Passant : wen 5-1 Defence Deferred". Buiten Geller se 
beskerm in 'n slegte sin die swaarste beteken vs, Claremont: wen 4'h.-l 'h. stoot kan Wit ook antwoord met S) 
weeg nie. Die persre aksie op die verbod • vs. Pinelands : vcrloor 2'h.-3'h. BxNch, S)P-B3, S) P-B3 of S) P_Q4. 
het die hele saak voor die open bare oog Akkerjol sc doel moet ook nie net banning beskou. Vir my gee hierdie vs. Valsbaai : wen 41/:l-1Yz S) ()..O B.NS 
oopgest 1. Indien die oorspronklike daarin wces om geld deur vcrkope in te decl van die blad egter geen aanstoo! vs. UK : wen 3'h.-2V2 6) P-KR3 B-R4 
Akkeriol stil in die geskicdenis sou same) nie, maar die blad moet ook nie, Dit sal 'n kwade dag wee as ons te v . Bellville: wen 5-1 Swart an ook 6) ••. , P-KR4 speel, 
verdwyn het, sou mindcr skade berok- d.m.v. goeie foto's en artikcls USKOR gevoelig raak vir politicke en osiale vs. Goodwood : wen 6-0 aangesien 7) PxB'!, PxP; 8) N-R2, 
ken gewees het aan die naarn- ter se werksaamhede advertcer, In hierdie hekel. vs, Kaapstad : verloor 1 Vl"4'h. 0-R5 tot 'n vinnige nederlaag vir Wit 
beskerrning waarvan die verbod uitge- betrokke uitgawe word dit egter afge- Ons moet onthou dat die verbanne lei. Wit se bestc antwoord is 7) P-Q4 
oefen is, Om hierdie rede kan ek my maak in drie bladsye met foto's. Akkeriol nic 'n beeld van die studente- KROON waarna gewoonlik volg 7) •.• , P-QN4; 
nie met die vcr bod verccnsclwig nie. Dit wit voorkom asof die nuusmedia gemeenskap se humor weergee nie, Dit moet vermeld word dat ons span 8) n.N3, NxP; 9) PxB, PxP; 10) N-NS, 

Daar is dus baie tc se vir of tecn die die plasing van foto's van bekende maar aIleen 'n beeld van die humor van bale versterk is deurdat Piet Kroon, die N.R3 m t 'n gekompliseerde spcl in die 
blad en die verbod en ek beskou dit as politici en ander persoonlik~ed~ (met die . betrokke personc daarmee ge- SA. en WP.kampioen. op eerste bord vooruitsig. 
goed dat aJbei kante gehoor word. Die byskrifte) as die hoofrede V1r die ver- mo id. vir ons span gespeel het. Afgesicn van 7) P-1l3 N-B3 
hele affere was 'n jammcrte, maar dit i die oorwinnings wat hy b haal he t, kon R) P-Q4 P-QN4 
nie nodig dat Stellenbosch nou soos 'n '. ons speler ook baie van hom leer. On 9) B.N3 B-K2 
volstruis kop in die sand st ck daaroor ANTI·JOL, Wtlgenhof, skryf. hoop dan ook om vanjaar weer van sy Ni 9) ... , NxPch nie, want dan volg 
nie. En dit is ook nie nodig dat dit OM teenoor enige redelike poging wat deur individue aangepak word, dien. te gebruik tc maak. to) B-05, Q-Q2; 11) BxKN, P-Q4; 12) 
weer hoef te gebeur nie; vcral omdat negatief georienteerd te wees, is inderdaad jammerlik. Soms egter, D.nder. taa:tde spel is 'n g~cie illu- B-B2, P-K5; 13) Q.K 1 en Wit het 'n 
dit duidelik is dat die grootste gros is mens daartoe genoodsaak selfs al druis dit teen jou Iewensfilosofle strasle. van die krag. van twe~ bl. koppe, stuk gewen. 
Maties nic genoee neem met die uit- veral In samewerking met n ka t cl. 10) B-K3 
bring van so 'n A kkerlol nie om dan in. Die spcl i in 1964 in Mo ikou gespeel 11) QN-Q2 
die 1aaste vraag te beantwoord. Die redaksie van die verbode A kker- volwasse optrede, maar is 'n volwasse in 'n kwalifi ring toernooi vir die 

Na die hele kwcssie, wat vir die joT hct hulle skuldig gemaak aan die persoonlikheid sender "n po. ltiewe werctdkampioenskap. KONFRONTASIE 
Karnavalkomitee sekerlik 'n on.aange- geringskutting van hul mcdcstude~tc se waar?c istecm.enig.ins moontlik? . Wit: E. Geller Swart: B. Spassky Spas ky besluit om 'n onmiddellike 
name smakie in hul bedrywighede waardcs en beginsels. 'n A kkerjo! se Dt O~rd()SIS oo~beken~e sugg~stt~s Ruy Lopez konfrontasie in die enter af t dwing. 
gebring het, vcrdien hulle .ons ekstra- primere doel is sekerlik nie om die le~cr verydel die wel goe.l~ koddighede m d!e 1) P-K4 P·K4 Geller ' reaksie is int ressant: hy 
ondersteuning met hut pogmg - voor- met 'n boeJ scksgrappc te vermaak me. blad. Ek ste.un die optrede teen die 2) N-KB3 NoOB3 ver. wak sy koningsposisie in 'n poging 
spoed met Hoe Later Hoc Kwatcr! Studcntc maak graag aanspraak op blad heelhartig. 3) D-NS P-QR3 om wart Be aggres ie uit te bult, _:_ _l==:::~=:.::.....:.:.:=:,....:=::.::.:~-:-----~-------- ...... ..;....------------l Hierdie poging misluk en later is dit 

Spas 'ky wat Wit se swak koningposisie 
benu t om 'n aanval van stap 1 to tuur. 
12) P·N4 B·N3 
13) QPxP NxP 
14) N-N 1'1 



LDSAM lelie wat verlede week n t 'n kort tydjie geblom en 
toe weer toegevou het in sy skoonheid het ewe skiellk weer die 

aandag van di gewone student op die Bo nie e Tuin gevestig. 
Op p siale ver oek van die studente is die Universiteit se Botaniese 

Tuin weer op Sondae vanaf 3 nrn tot 5 nm oopgestel vir studente en 
di publi k. 

DUI~'FNO P 'RSONF 

'0 

10 rdag, 26 Februarie 1976 

Seld arne Amas 
in Botaniese 

ne-lelie trek aandaa SIMON! 
Tuin 

Dit is die d rd cr in die ge kicd 
ni van die tuin dat die Amasone-l lie 
hier blom. In 1934 n 1968 is daar ook 
daarin geslaag om die amazomca 
kwcek. 

PhRSON'EL 
Die sad van di 1 lie w 1 verlede 

week g blom het, is van die botauiese 
VICTORIA AMAZONICA tuin, Kew, in Londen en ook van 

Wat di tuin ook so be onders rnaak, Suid-Am rika v rkry. 
i dl f it dat dit geen g ografics Die personeel van die tuin al nou 
h p rking h I ni. Flora van aile ook Sondagmiddae aan di n wces om 
w r lddel word d ar aunt; tre . he ( ers in t lie. 

---------------------------- Die tum het v rl de week gr()l t 
op ) aa gewek to 'n ldsame I lie, Die vermenging van eras en elegan- 
di Vi itoria mazonica, vir di eer ue I sie is die sleutelhegrippe in hierdie 
en enig t k r j~ y lee tyd geblom toneeltjie. Iva Huismann en sy 
het, 01, m: oruc: bl.om net t e trade Marianne Zwambiirn daag 
ande na meka r die eerst aand 0' '. • • ' 
pi [wit en die laaste keer rooi. by Slmonsberg op Vir die Met. 

ATIE-TENNI 
ON A NG 

TENNIS floreer op Stellenbosch - dit is die gevolgtrekking waartoe 'n mens noodwendig moet kom as jy 
die 1975- eisoen in oenskou neem. In die W.P. Seniorkompetisie vir sowel mans en vroue het die 

spanne van Stellcnbosch die eerste en tweede plekke in albei ligas gevul en daarna voortgegaan om ook die 
inter-universitere toernooi vir sowel mans en vroue baie oortuigend te verower. Die finale puntestand hier 
dui daarop dat die Matiespanne die enigste was wat onoorwonne deur die toemooi gegaan het. 

TROTSE REKORD S A U. TOERNOOI met 'n totaal van 18 punte geseevier, 
vier me r as hut naaste teenstanders, 
Pretoria en Wits. In die vroue-kom 
petisi het Stellenbosch 00 'n totaal 
van 18 punte behaal, Die Vrystaat was 
tweede met 16 punte, 

Dit was voorwaar 'n goue jaar vir Op die S.A.U.-toemooi wat die afge- 
Matietennis; 'n trot e rekord is opgcstel lope vakan ie in Pietermaritzburg ge 
waarop daar moeilik verbctcr sal kan hou is, het albei die Matie-spanne die 
word. Daarrnee is die kroon gespan op toemooi onoorwonne afge luit met 
'n lang tydperk waarin die Matie nege oorwinningi elk. Die mans het 
~nn~spe~nn~ net'nkragind~W.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
tenni was ni , maar ook be ond r 
pre t er h t by die interuniversitere 
toemooie. Hier moet on di Matie 
vrou vcr 1 uitsonder en lof toe waai. 
Hulle kraai reeds sedert 1964 koning 
by hierdie kragme tings, terwyl die 
mans in 1967, 1969 en in 1975 bobaas 
wa en ~n die jare tu senin ~.ere~dcels DANIE Malan, een van Stellenbosch se werklike groot at'ete en 
onder die voorste spanne g elnd! het. gewese wereldrekordhouer in die 1 000 In, het onlan s terug 

gekeer van 'n toer deur Amerika waar hy n Ewald B nzet aan 
verskeie binnemuurse byeenkomste deelgeneern het. Die Matie het 
met Malan gaan gesels en sy eerste opmerking was dat hy nou eers 
hard gaan werk, omdat hy van menlng is dat hy vee! beter kan presteer 
as wa t die geval op die toer was. 

HOUBA 

DANIE WIL BETER 
AS BY YANK 

Terwyl on. graag die peter loof 
wat die afgelope jare en veral dan in 
1975 die naam van Matietennis so hoog 
j hou het, moet die naam van hulle 
alrigter, mnr. Jaroslav Houba hi r 'n Ondanks Danie se beskcie m ning houto pervlak en die draaie is, oos 'n 
ereplek kry en wit ons hulde aan hom lyk sy ver toning indru w kk nd. Y I yba: n uitgele. Die gcvolg is dat 
bring. Die spelers sal die eerste wees beste tyd oor die myl was 3:5 ,8, wat mens se ritme vcrsteur word omdat jy 

t er en d t die sukses wat hulle 0P baie goed is as in gedagte gehou word langer tree moet gee." 
die tennisbaan di laast jar beh: al het dat die binncshuise wereldrekord 3:55 r---~-~-----~- 
in 'n groot mate aan hom te danke is. is. 
Hy i nie net 'n uit taand afrigter nie, 
m ar die belangstelling wat hy in die 
speier toon, b teken gew ldig baie vir 
die studente. Juis daarom d' t hy dit 
tegkty om die h . t uit "Y piers te 
haat. 

Oor die baan toestande se Danie: 
"Dit verskil natuurlik baie van 'n ge 
won baan. 'n Binneshuis baan is 140 
m lank, met ander woorde, die my I 
word oor elf rondtes afgele. Dit het "n 

ky VERLORE 
'N SWART beursie. Kontak M. van 
Biljon, HUls Nernesia, E21. 
'N SWART sleutelhouer met vyf . leu 
tel. Kontak G. van Rooyen, Son Vida 
103. 
'N SWART b ekctas, Kontak H. 
Kuschke, Koek traat 18 Tel. 6208. 
IO.HI·MP. blou m t US-wapen op. 
Kontuk Delena Buys, Huis Nemesia. 
'N PAAR bruin sandale verloor by 
hokkieklubhuis, Kontak Herman Jor 
daan, Wilgenhof. 

" Matie-krieketspan het die afgelope vakansie redelik gocd gevaar 
deur onder die e r. te drie spanne te eindig tydens die S.A. 

Univer iteite Krieketweek, wat gedurende die eerste week van 
rnber in Durban gehou is. Die toernooi, en daarmee di 

O'Brien-skild, is uiteindelik gewen deur die ga I eer pan, die Natals 
U niversitei t. Op die voorlaaste dag van die toer 

nooi was die Maties nog die voorlopers 
saam met die Natallers en die Ikeys, 
maar op die laaste dag is hulle ver 
rassend ver laan met twee pa ltjies 
d u ll.P.E. Hocv t die betrcklik 
klam baanblad m hierdie onverwagse 
nederlaag te do n g had h t, kan sl 'g .. 
oor gegis word. 

BESONDERE PRESTASIE 
Tog h t di Maties 'n paar beson 

dere pre tasies behaal tydens di 
S.A.U. week. So bv. was Lindsay Reid 
Ross di mees uitstaande speler van die 
toemooi. Hy het 24910pies aangct 'ken 
wat hom 'n gemiddelde van 62 lopies 
b sorg het. 

DENIM·BAADJIE 
EEN Denirn-baadjie: grootte 12. Kon 
tak mev. le Raux by SR· 'an toor, L.. 
el. 3102. 



1 1 

o uu Danie 
SA- EI(O s 

WOENSDAGAAND se Sanlam-uurbyeenkorns het vir twee van die .atleti k eisoen se groots~c. 
hoogtepunte gesorg. Twec S.A. rekords is geslaan - altwee deur twee Mattes, .Ancen d~ Jager en Dame 

Malan _ voor 'n tuisskare van 10 000 atletiekgeesdriftiges. Die groot teleurstelling van die aand was egter 
March Fiasconaro in die 800m-wedloop. 

Danie Malan se 1 500111 rckord van Josef du Pie. is hardloop 'n uitstcken- 
3:368 sal Hcndrik Smit nie gou ver- de tweed pick uit met sy 1:48,2; sy 
gcct'llie. Skaars twe wekc gelcde hct be te ooit. Fi.asconaro was in die twec 
hy bewe r dat Danie "nie mccr heche- de pick na die CCI' t 400 m, ma r het 
mal is wat hy was nic"! Tog hct die so gou uitgcsak dat Donald Timm horn 
Kovsie tot 200 m voor die wenstreep reeds by die 600 III merk vcrbygestcek 
gelyk na 'n weuner. Danie het hom toe het en in die dcrde posisie gceindig hct, 
verbygesteek, maar Smit self was net Timm se tyd was 1 :49.5 teenoor I· las- 
0, I sek. buite die rekord. Sy tyd was conaro se 1: 51,0. 
3:37,3. Div Lamprecht se derdc pick 
wa 'n wclverdiende 3:47,8 werd. 
Fanic van Zijl sc laaste rekord word 
nou ook agter Danie Malan se naarn 
geskryf, 

HALBERST ADT 

MERKWAARDI 7 

Die 5 000 m het vir'n kitt rend' 
wcdloop TC org dcurdat Julian Marsav, 
Johnny Halberstadt en Andries rJ"og 
mann mckaar voortdurendc g jaag het. 

Aneen de Jager se volgehoue goeie 
vertonings van die nfgclop tyd was 
dalk 'n voorspel vir Ita. r merkwaardig 
vertoning. Twakkies Wclgemocd het Marsay sorg dan oak vir 'n nuwe W.P. 
haar "n srywe pa aan gee oor die rckord van 13:46,0. Halberstadt was 
eerst rondte (66 s sk.) By die 600- tweedc met 1 :49,6 gcvoJg dcur Kroa 
merk hct Aneen Marietjie Holtzhausen 'mann in 13:56,0. Isak van d r Mcrwc 
vcrbygestcck en met 'n gocie 20 m wat na die sewende ronde nog voor 
voor. prong die wenpaal bercik. Holtz-> was, het gecindig in 14: 15,4. 
hausen se tyd was 2:8,9 met Lin 
McNally, slegs 14 jaar oud, in die derde 
pick met 2:) 1,0. 

WP-REKORD 

VANWYK 

Th LEURSTELLING Tinus van Wyk se besering hct die 
naellope 'n bictjie van hul glans bat 
verloor. Erich E smann h t dcsnietccn 
staande goeie tecnstand ondervind van 
UPE se De Waal Lubbe, By behaal 
twec baie go j e rstc plckke, 10,5 vir 
die 100 m en 21,0 vir die 200 m. 

I ic groot t leurstelling van die aand 
was ongctwyfcld March Fiasconaro in 
die 800 m wedloop. Danie Goo n hct 
vorendag gekom met die hest tyd 
hicrdie sci 0 n van 1:47,6. Spunrnaat 

Lubb het albei kcre tweede geeindig 
in 10,6 en 21,0 vir die 200 m. Die 
100 m was 'n be 'onder vinnigc wed 
loop, want Alistair Heald hct 10,7 en 
Dirkic van Niekerk 10,9 aan etek n. 

OORTUIG -NOE 
Claudie van Onselin het in die 1I~:;;:;~I __ I!lIIIIII!''''''''''''!;oo;;'; 

200 m vir vroue die W.P. naelloop ter 
Roeleen de Kock oortuigcnd geklop 
met 'n tyd van 23,9 tecnoor Roele n e 
24,2. Ro Ie n het nietemin die ) 00 m 
in 12 sek, gewcn, Ma ri t B rowsky 
was twecdc in 12,3 en S ndra Sclu e 
vers derde, J 2,5. 

.JOliN 
Wat die v lduornrner 

John van RC'I) Jl in di dis \I Jim t 
'n ooi van 61 rn gewen. Tw "<I was 
John oetzee met '11 afstand v n 
43,76 Ill. In die 400 III vir vrou h t 
Marili van Rensburg h elpad VOOT- 
loop om v r voor h lUI te 11 t: nd r 

te cindi r ill 5 ,6. Ong lukkiu het hi r 
we r die verwagtc teen land ontbre k 
toe di Nataller Rita van d 11 B rg haar 
moos onttr k. 

Voor '/1 lui. skare mil 10 000 atletiekgeesdriftiges laat spat 1 alii" 
Malan hier '11 SArekord. Danie se w ntyd oor die 1 500 1Jl is .'}:~)6,8 

aangeteken in ideal weersotnstandighede. 

INTERV ARSITY MATIE-GHOI.JF 
STEL TELEU Indien more-sand . Int rvar ity 

Wocnsdag se atlctick wil oortr f, s I dit 
moet uithaal om nie agtcr t bly nie. 

SKITTE SPORT IN '76 
MATIES SE VOO LAND? 

DIE Maries kan beslis tevrcde voel met die talle talentvolle portlui wat hull op alle sportgebiede 
bygekry het. Feitlik elke sportsoort wat op Stellenbos ch aangebicd word, het jong portmanne en 

-vroue rykcr geword. Onder hulle tel etlikes wat reeds hul provinsies op skoolvlak v rtcenwoordig het n 
sornmige het vee! b ter gevaar deur hul provinsies op senior vlak te verteenwoordig. Ander het eeds op 
intemasionaJe vlak meegeding. 

Wess Is, wat reeds die senior N u ffi el d-span vert enwoordig 
Die kriekctkluh van die Maties kan Vrystaatspun gchaal het, is 'n talent- bygekry. 

be lis met optimisme na die toekoms volle kolwcr met 'n blink toekorns By 
kyk. Onder sy aanwinstc tel Peter het sommer met di in trapslag al bewys 
Kir t 11, Kepler Wessels en {,J rth Ie da t hy dicp SpOlC in die W.P. op 
Roux. Kirsten spog rc d met twe kri kctgcbied gaan trap. deur in sy 
urrieb kef hond rdtull, tcrwyl Lc debuut vir die Mat] s 'n goeie telling 

Roux, 'n puik n lboulcr, b stcmpel aan te teken, V rder het Matie-kriekct 
word a cen v. n die vondse van die nog vir Eugene Muntingh n Vernon du 
seb 0 n in die West like Provinsi . Preez, albei pel rs wat die S.A.- 

KRIEKL~T 

Andries Krogmann, wat hier deur Ewald Bonze! gejaag word, het hom 
by Matie-atletiekgeledere aangesluit. 

hel, 

ATLElII' K 

DAME nm OWEND 

V rdcr kan ons e nk I and r u- 
winste op and r sportgebi 1I no rn. 
Ond r die dam is daar 'n pa r wat 
reed. die boon ue port in hulle onder 
skeie SPO! tsoort b haal het. 

(,.M. Bothma het die .A.-Iew n. 
reddingspan gehr at en sy het '11 gou 
medalje behaal op di intemai ional 
kampio enskapp . in Sp nl~. 

IR 
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TAAIST 
A 

YD VERW AG MORE 
IN ATLETIEK 

is Tukkie die gunstelinge? 
RYNHARD DE VILUERS 

WANNEER die skool more-aand om 18h30 klap vir die begin van die eerste atletiekintcrvarsity tussen die 
Universiteit van Pretoria en Stellenbosch, sal die Tukkies 'n kortkop voor die Maties as gunstelinge 

wegspring. 
Atlete soos Picter Grcef en Dries 

Lategr n behoort tc sorg dat die Tuk 
kies die mete punte insamel in die 
n ellope. Dit is veral in die 200m w ur 
die Marie-talent maar dun gCS<l"1 is. Die 
moontlikheid dat Francois Wahl, met 
'n b ste tyd van 10,4 sek. k n afreken 
met Gre f (beste tyd 10,3) is nie 
uitgesluit nie. 

Die 400m met atlete so as Theodore 
van R n burg, S. kkie W b tcr en Alis 
tair Heald op di baan, beloof om een 
van die hoogtepunte te wee. Dit ial 
int ressant wees om te sien 01 Heald sy 
prestasi van vroccr kan herhaal om 
v or Web ter verby di wenpaal te 
nacl, 

Di Matiespan oorhecrs die middel 
en langafstunde. 'n Onverwagte corwin 
ning vir die Tukkies oor atlete soo 
Malan, Goossen, du Plessis en Krog 
mann sal die Matic e kans op 'n 
oorwinning'n ernstige knou gee. 

Die veldnornmers, met di uitsonde 
ring van die springnornmers, behoort 
redclik gelykop te verloop. In die hoog 
spring waar die Pretorianers oor drie 
atlete be kik wat hoer as 7 vt. pring, 
kan die Matic. weinig tesnstand bied. 

Danksy die dien t van 'n puik 
naelloopster in die persoon van Ro - 
decn de Kock kan 'n meer g lykop 
stryd in die dames naellope verwag 
WOld. Die Tukkies i ongetwyfeld die 
b st daaraan to in die 100 01 hekkies 
m t Ina van R nsburg en Hybrc My 
burgh. 

Net soos by die mans die geval was, 
al die Matie dame S die voortou ne m 
in die Soo. en I 500rn, en di Tukkies 
in die Hoogspring, 

In 'n t .lefcnicse ond rhoud h t 
mnr. Steve Rautenbach V'Hl die Tukki 
ntl tiekklub laat blyk dat hy die M ti s 
as gun. telinge be kou, "Ons kom met 
die hoed in di hand Stcllenhosch toe, 
maar ons al veg vir Ike punt". 

Volgen die presta ies tot du vcr die 
cisoen kan die 'I ukki nie anders as 
om die gunstelinge te we s nie. Die 
ukki man en die Mati vroue het 

onderskeidelik die Dalrymple en Roger 
Dy son kilde vcrow r by die S.A.U. 
Die M tie mans moes tevred wee met 
'n derde pick. 

Die program bestaan uit 26 items 
waarvan 17 verpligtend is, en waaraan 
ten rninste een atleet v n elke Universi 
t it moct deelneern. Die punter lling 
vir e r te, tweede, derde plek ens. is 
6-4~3-2-1. 

'n Vall dig' lys prestasies van hi r 
die " i oen is as volg: (uitge ondcrd 
Woensd'lgaand e tyd 

M ns 

20mm 
Pieter Greef (P) 
Dries L tegan (P) 
Hugo Mybur h (P) 
Allistair Heald (S) 
Mik van Zyl (S) 
Willie van Recnen (S) 
Sakkie Webster (P) 

21, t ek. 
21,4 
2t,5 
21,6 
21,7 
22,4 

400m 
Theodore van Rcnsburg (P)46,1 sek, 
Sakkie Webster (P) 46,2 
Allistair Heald (S) 47,1 
Hugo Myburgh (P) 47,4 
Danie Goo en (S) 49,6 

ROOm 
Danie Goosen (S) 
Josef du PI ssis (S) 
Danie Malan (S) 
Alwyn Prinsloo (P) 
Theo van Rensburg (P) 

J :48;5 min. 
1:49;5 
1:50;0 
1:53;7 
1:54;3 

100m 
Picter Gr ef (P) 
Fruncois Wahl (S) 
Drie. Lategan (P) 
Willie v to R enen (S) 
Andre L tegan (S) 

Hugo A{vburgh, blit ige hekkies 
atlee! IJon U.P. wat aan die 200 en 
400m 'al deeineem, 

Gewigstoot 
John van Reenen (S) 
Hansie Booyscn (P) 
Ben Burger (P) 
Bennie Underhay (S) 
Francoi Wahl (S) 

Spiesgooi 
Koos van der Merwe (P) 
Bea du Toit (S) 
Ben Burger (P) 
Johan Pauw (S) 
G. Koekcmoer (S) 

Hoogspring 
Reini Schiel (P) 
Dcon Troskie (P) 
Delarey van Tender (P) 
G. Koekemoer (S) 
Johan Pauw (S) 

Dames 
100m 
Ro deen de Kock (S) 
Ina van Rensburg (P) 
Marli van Ren burg (S) 
Marna de Villiers (P) 
Elsa du Toit 

200m 
Rocdeen de Kock (S) 
Marna de Villiers (P) 
Marli van Rcnsburg (S) 
Ina van Rensburg (P) 
Elsa du Toit (S) 

800m 
Aneen de Jager (S) 
Annette Welgemoed (S) 
Freda van Staden (P) 
Riana Engelbrecht (S) 
R. Smit (P) 

1500m 
Annen de Jager (S) 
Annette Welgcmoed (S) 
Susan Geldenhuys (P) 
R. Smit (P) 

Aneen de Jager kom by die wen- Riana Engelbrecht (S) 
paal aan no 'n pragtige wedloop Freda van Staden (P) 
Woensdagaand. 

1500m 
Josef du PIe sis (S) 
NeiJ Fouric (S) 
Danie Malan (S) 
Alwyn Prinsloo (P) 

110 h kkie 
Dawi Kuhn (P) 
Andre Lategan (S) 
Pi rre Spies (P) 
D larey van Tond T (P) 
Johan Pauw (S) 
G. Ko kemo r (S) 

3:53;8 min. 
3:56;2 
3:57;5 
3:58;0 

14,1 ek, 
14,5 

16,8 

Hoogspring 
Hybre Myburgh (P) 
Susan van Kasterop (P) 
T. Hofman (P) 
Elna Burger (S) 
Tania Swan poel (S) 
Tokkie Human (S) 

18.54 m. 
16,94 
16,26 
14,20 
14,00 

71 10 m. 
64,38 
62,00 
61,32 
59,46 

Sakkie Webster (U.P.) en Alistair Heald (U.S.), twee van die at/ete wat 
saam m t Theodore van Rensburg sal sorg vir een van die beste wed 
lope van die aand. 

2,19 m. 
2,14 
2,14 
1,95 
1,76 

Hokkiespan oorsee 
DIE U.S.-manshokkieklub het baie goed gevaar op die Europese toer 

wat hulle die afgelope vakan. ie onderneem het. e ralwe dat hulle 
waardevolle ondervinding opgedoen het, het die span ook presteer 
deur net vyf van hulle agtien wedstryde nie te wen nie. 11,7 sek. 

12,0 
12,0 
12,2 
12,6 

100 hekkies 
loa van Rensburg (P) 
Hycre Myburgh (P) 
Marli van Rensburg (S) 
Verspring 
Marti van Rensburg (S) 
Elna Burger (S) 
P. Pie terse (P) 
T. Hofman (P) 
Emile Nel (S) 
Hybre Myburgh (P) 

13,7 sek. 

14,2 

Wat die vertoning soveel meer 
merkwaardig maak, i. die feit dat hulle 
in Nederland en Duitsland om trent al 
die wedstryde binnemuurs gespeel het. 
Die kleiner baan en die feit dat net ses 
spelers aan 'n kant speel, moos 'n 
taamlike aanpassing van die Maties 
geverg het, maar hullc he t nogtans 
uitstekende spel gelewer. 

Benewens Nederland en Duitsland, 
het die Maties ook in Frankryk en in 
Spanje getoer. Die toerspan, wat ook 
een Ikey en 'n Paul Roos-leerling inge 
sluit het, het juis in Sp je teen die 
sterk Real Polo-klub hulle druiwe tee 
gekom toe hulle 3-0 verslaan is. Bulle 
het egter die Spaanse onder 21-span 
3-1 verslaan en die Duits topklubspan, 
Schwartz-Weiss tot '0 10-10 gelykop 
uitslag beperk. 

Die toerspan se kaptein, Cari Rose 
Innes, sou graag wou sien dat binne 
muurse hokkie hier in Suid-Afrika ge 
vestig raak. Dit i noodsaaklik indien 
on die hoc standaard var oorsese 
hokkie wil handhaaf. Net or die ge 
halte van oorsese skeidsre rers het hy 
bedenkinge: "Hokkie is sig om daar 
eerder in 'n gestoei ry te ontaard." 
Hy hct voorts sy waardering uitge 
spreek vir die wyse waarop die span be 
stuur is, en vir goeie samewerking van 
die spelers, 

6,19 m 
5,80 
5,50 
5,45 
5,40 

000 hindernis 
Neil Fourie (S) 9:01;8 min, 
Paul Viljoen (8) 9: 11 ;0 
Tinu Vermeulen(S) 9:15;5 
Mike van Blommem tein (P) 

500m 

Werp kyf 
John v. n R enen (S) 
Han ie Booy n (P) 
1. Ra (P) 
Hermie Underliay (S) 
Ben Burger (P) 
Juhan P.1l1W (S) 

Vcr pring 
Jan Lubbc (P) 
Mike van Zyl (S) 
Dclarcy van orlder (1') 
Deon Trcskic (P) 
B a du Toit (S) 

Hamergooi 
R dg" Marchant (1') 
Wyn nd Pien ar (S) 
G. Koek mo r (S) 
H n. ie Booy en (P) 
J. Ras (Pl 
H nnie Und rh< y (S) 

14:7;5 min. 
14:42;0 

in (P) 

66,32 m. 
56,04 
46,78 
4],69 
41,00 
39,00 

7,25 m. 
6,86 
6,70 
6,48 

66,68 m. 
51,65 
48,58 
48,14 
38,00 
33,96 

23,8 sck. 
24,2 
24,5 
24,8 
25,8 

2:09;7 min. Werpskyf 
2: 10;5 Rina Nel (P) 56,42 m 
2:13 A. Krause (P) 4494 
2:]4;5 Tokkie Human (S) 38,50 
2;18 Tanie Swanepoel (S) 38,18 

Debbie van Reenen (S) 34,05 

4: 19;5 min. Gewigstoot 
4:32;0 Rina Nel (P) 15,40 m 
4:49;3 Tania Swancpoel (S) 12,66 
4:55;0 Debbie van Reenen (S) 11,20 

A. Krause (P) 11,00 
R. Hellberg (P) 10,68 
Tokkie Human (S) 10,20 

],72 m Spiesgooi 
1,69 Tania Swanepoel (S) 45,16 m 
1,65 A. Krause (P) 41 30 
1,63 R. Hellberg (P) 36,54 
1,56 Tokkie Human (S) 31,00 
1,50 Debbie van Reenen (S) 30,10 

RYNHARD DE VILLIERS 
OP 10 lanuarie vanjaar het die eer vier junior spele , twee koolseuns en 'n toeskouer te beurt geval om 

vir Stellenbosch se krieketspan in 'n eendaagse wedstryd teen Pinelands te speel. Op daardie stadium 
van die vakansie was daar geen ander senior speJers beskikbaar vir die wedstryd nie. 

Dit is beslis nie 'n voorval wat KOSHUISLIGA 
Stellenbosch se reputa: ie op die sport- 
veld tot eer strek nie - dis 'n skande, 'n Nuwigheid vanjaar is 'n dubbel- 
om me r presie: te wees. paaltjie kornpe ti ie vir ko huisspunne, 

Die fell i egter dut die spcl r met V rtien spann al mceding in die 
verskeie problerne gekonfronteer word, strrd om die Helderberg t~ofee. 
en dat hulle geensins onverskillig itaan n ~e~blywendc aspck 15.dat. gc,":,one 
t .cuoor die sport of hullc klub nie. Ter koshuisliga wedstryde aan.slenltk. uug - 
illustra ie van die spelers se lojaliteit brei gaan word. Daar IS vanjaar 4 

. speelv Ide bcskikha 1 sodat elke span kan daarop gewys word dat die hele . C , . . n wcdstryd p r week 'at speel. 'pan na afloop van die S.A.U.·weck ltl 
Durban, Kaapstad toe g reis het vir 'n 
wedstry d teen W.P.-klub. MARKOTTERSPAN 

Verskeic pelers woon meer as 600 
my I van Stellenbosch, en om 1 200 Die aankondiging van 'n Markotter 
my} t reis vir 'n cendaagse wedstryd is span wat in die lcwe geroep gaan \\(ord, 
myns insiens te v I gevra, Behalw die is met g m~ngde gevoclt:.ns onder ko - 
rei ko te wat di~ spel rs self moet dra, huisrtlgbysp lers ontvaog. Party speier 
moct hulle nog opdok vir verblyf en sien uit na die geleen theid om in groter 
etes ook. Die tyd het aang breek dat geselskap te speel, terwyl ander spelcrs 
die kriek tklub tlns pIers se rei - en op die frustrasie wys wat ontstaan as 
vetblyfkoste betaal. sommige sleutelspelers in 'n koshuis- 

In die Ug van probleme om 'n span klu b toe getr k word. 
waardlge span saam te slel mo t Stel- Die nadele wat die nuwe stelsel vir 
I nbosch ernstige oorweging skenk aan die koshuisliga inhou weeg hoege 
die wenslikheid van toekomstige deel~ naamd ni op teen die voordele wat die 
name in Markham-beker wedstryde. sentrale klub daaruit sal trek nie. In di 

toekorn sal die Victoriane in staat 
wees om t ontwikkel as 'n span in eie 
reg, sonder die verpligting om as plaas 
vervangers vir 'n beseerde eerstespan in 
te staan. 

In hoeverre die Marko! terspan op 
sigs 1 '0 uk es is, sal die tyd ons leer. 

INTERV ARSITY-ATLETIEK 
Die nuwe intervarsity tussen die 

Universiteite van Stellenbosch en Pre 
toria is 'n welkome toevoeging tot die 
sportkalender. Tog kan 'n mens nie 
help om te voel dat dit die gevaar loop 
om in "effens" van 'n klub te onta rd 
nie. 

Omdat daar :ekere verpligte items is 
waaraan ten minste een atleet van elke 
Vniver. iteit moet de lneern, ontstaan 
die situasie dat attete ingeskryf word 
vir items waaraan hulle nog nooit in die 
verled deelgeneem het nie. 

Dit beloof nogtans om 'n opwind 
ende byeenkoms te wees wat aanspraak 
kan maak op die ondersteuning van 
elke por ten toesias. 


