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Die huidige C'1l moontlik die toekonzstige. Vera Johns kroou vanjaar se Mej. Maticlaud, Rita Barnard. Hoar 
twee prillsesse, is Susanne Zeeman, links, en Tanzmy Alberfs. 
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kon 
DIE Stellenho .. c t lid nteraad hi d in die komende wint rvakans i 

'n na ional 'tudent raudskonfcr nsie aan WHt loeganklik al w 
vir enigo b lang tell nde Suid-Afrikaanse universitcit. Die konfer nsie 
al van L tot 16 Junie duur. Uitnodiging is r ds a J1 aile universl 
teite, blank 11 ni -blank, g tuur en 'n gun tige 1 ak 'j word in die 
vooruit ig 'est I. 

N die lig van die feit dnt Suid-Afrlka tans or baie terreine all II ill die W r Id stann, moct ons daurt n 
waak dat ons wetgcwing nie ultra-konserwatlef in vcrgclyking III t under laude word Hie. Hierdie 

mcning is op 'n simposium 001' aborsie uitgespreck dcur rcgtcr We ley Vas. 
Dk ~mpo~um is Woensdagaand 3 wandn so~a~ nood as verweengrond ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ma rt, in die Wilcocksgcbou aangebied aangevoer word nou voor 'n Suid 
d ur die Juridiese VCI niging en is Afrika nse hof '(}U kom, s'll di ho in 1 76 
locgespreek deur re 'fer Vos, prof. die Jig van die nanpa sings in ons Reg 
W.A. van Niekerk van die Depurtemcnt 
Vcrloskund" en Pol. J.T. Roux van 
die Departcment Psigiatrl . 

R gter Vos he! aanvanklik die wet 
t rcgtelike posisi in verskiJlende We, 
t rse I: TIde g skcts, onder andere 1101- 
land, Frankryk, Swede en Brittanjc 
uhnu.1 landc, waaT. aborsii op uanvraag 
hesklkhaar IS. Ole houding van die 
Amerikaansc Booggercgshof, soos in 'n 
I 973-hcslis ing vusgelc, naamlik dat dit 
nie help om icts deur wetgcwing te 
veri i d as dit in elk geval sal plaasvind 
ten spy to von die verbod nie, is deur 
hom aangchnat, 

KO~Fl{W TIH 

Volgcns Wessel N'I, Voorsitt r van 
die arnavalkomitee, is hicrdic verb .tc 
ring hoo sa iktik tc wy te nan die uit 
brcidinu van die rol van d elnuantcs ill 
die gcldimumctinhrvdd tog. N ic III t is 
di aantal Ie hutant S venue rd 
So nil 0 III • III urr is It· 11 
!l,Il' nank likcr g 'Ill '''k 

KKI'RJOI U. 

11 Y hronn in die vcrlcde, aandag 
-----~~-~---~-._, moct geen aan die ontwikkclln 'van die 

sarnelewing se rncning, 
OPLOSSING 

Prof. W.A. van Niekerk, wat die 
---------- __ ......... .J ginekologiese a, pektc bchandel het, het 

toegegee dat ons wetgewing wei meer 
konserwatief is a, ander Jande, maar 
aangevoer dat dit tog na sy mening die 
oorgrote meerderheid van die bevel 
king s gesigspunt weerspieel, By het 
beklemtoon dat die voorkoming van 
swangerskap veel eerder 'n oplossing vir 
di probleem i, as abor ie, wat in die 
laaste instansie die ne II) van 'n lewe 
inhou, 

Hy is g .volg deur prof. J.T. Roux 
w, t in brei trekke die proses vall 
siclkundige ondersock en behandcling 
vcrduidclik het wat cvolg word om vas 
rc Sit 1 of 'n pusien! kwalifiseer vir 'n 
w Itige abor ie in terme van die Suid 
Afrikuunsc wet of nit'. 

VAN WYK LOUW GEDENKtESING 

U. N.P. van Wyk Louw-gedenk 
Ie ing vind op Woensdag 17 Maart 

(Ill R.OO 11m in die G. J. 'iIIicgchou 
pJaas. 

Regt r Kowie Marais Voorsitter 
v~n die Suid-Afrika. ,:. Ver mi 
gll~g vir die Kunstc sal by vanjaar se 
IcslJl~ as gas!:prekcr optrec, Rcgter 
MaraiS se ondcrwerp is Sutd-Afrikaanse 
Skrywer::.': Die Volgeude 25 Jaar. 
. Aile bclang,ldlclld s is wclkom om 

hlcrdic pt 'stigc-Ic ing van Stellcnbe 'ell 
hy t woon. 
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Di J bestuur van USA T is reeds in [ecstelike tuim. Bo, 1'.I.Il.r., 
Fine, Dirk Hartford, Henri Laurie, Herman Binge. Onder, 1'.1.11.1'., 
Frenchy Franzen, 'hristillll IHurrllY, DlIl'id SchalkH~l'k, AlieM flamm. 

NWOO 
AAR 

NO V 
VAN 

I N die Universlteits-museum is tans 'n tentoonstclling aan die gang, 
W<Jt as vel teenwoordigend van die kunsstudente e work die 

afgclope jaar be kou kan word. Di tentoonstclling deur tot 21 Maart. 
Hierdie d partemcnt k hom in y 

opl iding vcral to op toegepaste kuns 
en dit blyk duidelik uit hierdie ten 
toonstelling. (Die nuwc departements 
hoo , Prof. Larry Scully, het reeds te 
k nne gcge dat die vernaam te taak 
van 'n kun skool is om eers die basiese 
t gnieke aan student te leer voordat 

hullc g .lccnthcid kry om te cksp ri 
mentecr.) 

In elke afdeling word gepoog om 
vcrteenwoordiging tc vcrkry van indivi 
duele oefcninge. Die doe! was dus nie 
alleenlik om di beste voorbe Ide ten 
toon te stel ni en daarom wissel die 
standaard van die voorbeelde. 

elan • In stelling 
edrywe Usat- Een 

ewe studentewerke op planke 
OlE Univcrsitcit van Stcllenbosch se Amateur Teatergroep (USAT) het oruwikkel in ecn van die mecs 

dinamlesc vcrenings op die karnpus. Verledc jaar se program wat onder andere die Eenbedryfkompeti 
sic en Uit Volle Bor ingc luit het, het dit bewys. Te oordeel aan die getal inskrywings vir vanjaar so 
E nbedryfkompctisic, lyk dit asof USAT gcweldige steun vanuit studentegelcdere geniet. 

Daar is alte arne vyftien tonccl 
stukk vir die Kornp tisie ingcskryt, in 
v 'rgelykin' met v rlede janr se tien 
inskryv ings, Daar is al carne sewe 
stud ntew r v 
twe van Ani 11 Jorduan, ell een elk van 
Nico Steytlcr (wenner van verledc jaar 
sc prys vir die bcste studenteskrywer), 
Nic Fine, IIenri Lauric, f ti nne van 
Ileerden en Marlen' van Nickerk. 

Ill. krywings en hoop hullc dat daar in 1'an '11 verrassende hoe standaard en die 
die toekoms mecr vercnigings sal decl- USA 'l-bestuur verwag dot dieselfdc 

standaard be/IOU sal word. Dit is om 
hierdie rede dat USAT beslult het am 
Marie van Heerden ell Margot Luyt wat 

Die Drumatces is primdr gcorgani- verlcde jaar beoordeel het, weer uit tc 
seer om studcntc se werkc opgevoer te nooi. 
kry, maar dit is ook daargcstcl om Daar sal 'n aantal wis cltrof C op die 
studente te bctrek by die we rcld van pel we s, nl. Die USAT WISSI~L 
vcrh~og-grimering en kostuums.. . TROI FE vir die beste studcntcskrywci 

. Ow plakk r wat as rckla.me dicn v.lr en trofce vir die h stc aktcur, die beste 
KANS die Dn!IIHI c~s was 'n projek van die .aktrise asook vir die best produksic. 

I we edejaar Kuns-studen tc CIl. is d sur Die ccnbedry we sal van 15 tot 19 In v rgclyking met vcrlcde jaar se JIB d I) - 
twce . tudentestukke, Iyk dit asof mnr. oc 1 n crger van 1 'pt. Maar! in di Libertasteater opgevocr 
USAT daarin slang om hul doe I tc Becldcndc Kusntc bcoordecl, word en di finale h slissings salop 20 
b reik, son, Nic Fine c: "Die Drama STANDAARD Maart by 'n byecnkom vir spclcrs 
~~ gUll srudcn~ d~ kans om hul~~D_k~&_~_/I_w_d_0_)_W_e_v_a_n_v_~_l_ed_e_J_~_a_r_w_a_s~a_an_g_e_k_o_n_d_~_w~o_~_.~~~~~~~_ 
werke opgevoer te sien." 

'n Pluimpie vir Nic Fine en die res 
van die USA'I Bcstuu r is die inskry 
wing van twce toncelstukke wat dcur 
Vereni 'in 'S opg voer .al word, Die 
English Society er die Anglican 
Students Society In samcwerking met 
die Students Christian Associatioll hct 
die vryrnocdighcid genccm om in tc 
skryf en die USAT bcstuur is hoog in 
hut 'kik m t hulle, Volgcns die Voor 
sitter van USAT verwclkom huUc alle 

ncem, 

GRIMERING 

AS 
K 

I N hul keuse van eenbedrywc het die vcrskrllcndc deeluemers aan 
die USA'I-toneelfees bale aandag gegee aan die kontensicuse, die 

absurde en die korniesc. Dit Iyk tewens of daar deurgaans gesoek is na 
stukk wat aan die spelcrs en regisseurs 'n kans tot eksperimcntering 
en ontwikkeling bled. 

Huis ten Bosch en Simonsbcrg sc 
inskrywing, Die Man Souder Gesig, is 
deur die studcnteskrywer Etienne van 
Ileerden gc kryf Die stuk speel af in 
di Tw cdc Wdrcld-oorlog, in 'n veld 
ho I itaul, maar daar is tclkens terug 
flit e na die verledc. Dit handel oor 
ontnugtering, onmenslikhcid en uit 
eindelik die onsinnigheid van oorlog. 

CHRIS TERRORIS 
Henri Laurie se Elsabe handel oor 
terrorismc. Op cen stadium bcwcer 
Chris Terroris: "in 'n wereld vrot van 
vooruitgang is vernlctiging reeds '11 vcr 
bctering." Bend ncem sci die regi 
waar en oil sal intcrcssant wecs om die 
aanbicding te sicn. Die . elers is van 
Erica en Dagbreck. 

'n (.0 ie voorbeeld v m die Absurdc 
word ill die vorm van Andre P. Brink so 
Die Keffer aangebicd (Wilgcnhof en 
Ncrina, asook dcur Hclshoogtc en Huis 
Div.) 

• • jaar 
Die wyntradisic van Witzenberg starn uit die 

jaar 1700. Vandag het Witz oberg '0 gesellige wyn 
vir elke glasie. Vir onskyn en samesyn. Vir 

vrolik skink en saamdink. Klink op die wynvreugde 
van Witzenberg - ware wyn van die land. 

Henri Lourie. wat sv toneelstuk 
"Elsabe" sel] IU1I1/(>l'r, is flier druk 
aan die verduidelik. Die eenbedryj 
handel oor 'n aktuele aangeleent 
hcid, een wat reeds (Jan ons /YWl' 
hap terrorisine 

Wate WI/If Yt111 
"emil' 

Kortkuns 
HALLET 

KRUIK hied die Danse uit Napoli. 
Divertissiments n The Green 

Table binnckort op SI llenbosch ann. 
Dit sal !n die H.B. Thurn-teater plaas 
vind 11 duur van ] 8 tot 20 Maart. Die 
program begin aans om 20h 15 en op 
20 Maar! is daar ook 'n rniddaguitvoc- 
ing om 141130. Plekbcspreklngs word 
behartig dcur 1 heatrc Bookings. 



AND JA FIt ? 

EN 720372 
DRIE STUDENTESTUK E BESKRY F 

- Van die Kunsredaksie - 

DIE ecnakter van Anlen Jordaan, Pandora wat deur Lydia en Oude 
Molen opgevoer word, is hoofsaaklik daarop uit om te vermaak 

met humor en insidente wat sterk hcrinner aan die soort "suburb"· 
kuns wat tot dusver op die Afrikaanse verhoog te sien was. 

Op wy.gerige vlak is vcr keie int .r 
pre tasics moontlik. Tog is di ver rkil 
lende konsepte wat di karakter: van 
hul regisseur, wat nie opdaag vir dicr----------------------------------------- 
repetisie nie, hct van grout b lang, (Die 
stuk vertoon ook ooreenkom: te met 
die bo k Job en daaruit kan die rele 
vansie van die titel afgelei word.) In 
hoofsaak wit dit voorkom of die 
stuk in laaste instansie slegs 'n stat - 
ment wil maak: die mens is op homself 
aangewesc in die toneelspel van die 
Icwe en moenie hulp van 'n regisseur 

Nick Fine is die tweede voorsitter vcrwag nie, want is die regis: ur, in 
van USA T wat 'n dramafees vir die trant van die mod erne suid-euro 

Stell b h "/ V I de i h pese teater, nie dalk siek of dood nie? en osc ree. er e e taar et 
USA T onder die leierskap van 
Nico Steytler die tradisie begin. 

Die gegewc handel hoofsaakllk oor 
die werknem r in die Pandora-padka 
fcc, Dora Har mse , wie se kinders\ op 'n 
dug uit nuuskierigheid saam met die 
"tietscr" na Bloubergstrand \gaan. 
Hierdie uitstappie hct 'n tragic. c pinde 

en onder treep die ironi. e . telling 
"Di Here sal sore." 

VOORSTAD 

Uit die redelik groot rolverdeling, 
waar die tipes van die voorstad weer aan 
ons bekend gestel word, is dit duidelik 
dat die stuk nie van y milieu los te 
maak is nie. Die hoofrolle word o.a. 
vertolk deur tenor de Wet, Annalic 
Bellingan en Minnie van der Vywer, 
t rwyl die regie deur Susanne Britz 
behartig word. 

JOBTROOSTERS 
Op vcrhaalvlak hand I die gcgewe 

in die ander stuk dcur Anlcn J ordaan 
ingeskryf, Die Joh~tr(}().\'ters, program 
nr. 720 721, wat deur Helshoogte 
n Huis de Villiers opgevoer word, 
hoofsaaklik oor die twce akteurs wat '11 

televisie-teks rep tecr en kom men taar 
daarop lewer. Hieruit blyk 'n hel 
persoonlike onder. troming van haat, 
afguns en verskil in geloof. Dit het dan 
'n noodlottige gevolg. Die tw e aktcurs 
word vcrtolk dcur Kest I Laurie ell 
Henry My lne wat ook in Anlen Jor 
daan se vorige ecnaktervir die toncel 
fees, Ell in die winter het die gepeupel 
om brood geskree, opge trce het. 

INTI'RPRFTASIES 

MIDDELEEUE 

VRAAG. Man, ho kom 
It( genaamd? 

ANl WOO RD. Vir Yolk n V d r 
land. 

STtJDhNTE STUK 
VRAA . W t dink iY is [ou kilns 

om vanjuar w er met '11 h ker w t 
stap vir die bes g .skrew st ud n I • 
tUk'? 

ANTWOORD. (Kug) Ons laat dit 
daar, 

OPMI',RKIN( •. (KuJ) All suk 
SrTUASIE: Uiteindelik vir Nic aangetref in die Clcinhuisi (d.i. vor .nto dim. rloops watt r cultiv r 
Andringastraat) Yin ordinair (demi sec) Percy Sledge, Staatsreg. is hi .rdi wyntjic v. n [ou? 
(The rule of law). ,------------- 

ON 
NICO STE TLE AT 

Die aanwending van die tegniek 
van die spel-in-dio-spel, wat in hicrdie 
stuk gebruik word, dateer al scdert die 
Middcleeue maar het onlangs deur 
die skrywe van Hugo Claus in die Diet- 
e literatuur na vore getrce. Die teks 
wat hicr gerepcteer word, i. afkorn: tig 
uit Camus sc drama, The Possessed en ---------------------------- 
handel oor die moontlikhcid van 'n 
mens wat sclfmoord pJ eg om elf '0 
god te word. 

NOODLOTSGODE 

Bencwen die tw c hoofspelcr: tr 
daar ook drie "Jobstroost rs" as TV 
tegnicl op en hullc h rinner volgens 
ben ming aan die drie Griekse nood 
lotsgodc: Lachesis, Atropos en Klotho. 

M t die regie wil daar moontlik 
gecksperimenteer word met lig- n 
video tegnicke wat aan die g hoor 'n 
tweeledige bceld van die gegewe sal 
gee. 

seer? 

15/3/76: 

n lIlJIS Dt VI Lll .. RS Vi Koffer: Andr' 
Brink 
II 'LJ)hRBI~RG n SONOP Tus. in Twee 't rein.' H nnie 

18/3/76: 

'H I i itan 

Pa sion, Poison an i I etrifactlon: ("n. 

Dil Iyk amper of Nic Muller van Helderberg in die dulster "tussen 
h~ee treine" moe! rondtas. Emeline vall JJu iss teen 1'011 SOIlOP druk sy 
?j! toe ,gedurende 'n kleedrepetisie van Hennie Aucamp se cenbedryf 
b USS~'N TWEE TREINl~. Die regie van hierdie ill krywing word 
ehartlg deur Carina Steyn. 

ENIGING 
KOMIES 

R : II ern: ted n Pi 
. Hoc I Ilk het di skryf 

w -rk jou g ne ,m1 
ANTWOORD. Kort. 
OPM ,RKING. Dit i. 'n kort 

woord. 
AN W OR . J . 

~~ Ma,andagaand, 15 Maart vertoon die Stellenboss > /. itmvereniging 
~e bale bekende [liek, Lancelot du Lac. Hierdie fliek van die groat 
~allse [ilmer Robert Bresson is 'n besondere werk. Kykers moe! egter i: in ~ie fliek verwagtings koester van die groot en dra~~atiese 
:tekems of gebaar nie. Bresson se kuns word beskou as een where 
t e inside is always revealed by remaining on the outside. " 
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Wit erg oertleel 
oor 

geld • tnr grens 

MON TERVERGADERIN(s 

GO • 

• 
ONTGROENING word toe verwelkoming en nog later afgewater tot orientering! Baie name vir dieselfde 

ding en baie dinge vir dieselfde naam . sn die aanvanklik gissende polemiek het 'n storm gcword wat 
gl ter publlsiteit oor die hele land ontlok het as enige ander van sy aard. Dit het alles begin toe 
inlywingseremonie: en fisie c uitputting verlede jaar in so 'n mate hand-uit geruk het, dat die vorige 
Minister vall Na ionale Opvoeding, sen. J.P. van der Spuy in November in sy amptelike hoedanigheid moes 
optree. Hy het, in sarnewerking met die Adviserende Universiteit komitee, enige vorm van ontgroening 
verbied en 'n dringende versock tot Univcrsiteitsowerhedc gerig om toe te ien dat dit deurgevoer word. 
Dit was '11 opdrag wat veral by die meer gevestigde Afrlkaanse Univer iteite verreikende gevolge sou he en 
wat 'n drastiese invloed op tradisionele atmosfere sou moes uitoefen. 

SES MAANDE 

Hier is die orien teringsweek verleng 
na 'n kursus wat oor ses maande strek, 
In watter mate dit vrugte sal afwerp, 
word in 'n hoofartikel be twyfel. 
Belangrik egter is dat erken word dat 
min veri ore gaan met die afskaffing van 
verwelkoming, aangesien almaJ tog 
maar op hulle eic eng marlier mettertyd 
hulle paadjie vind, maar dat die drin 
gende gevaar bestaan dat die Universi 
tcite van on. land 'n pick kan word 
waar net soggcns, . oms lesings byge 
woon word. 

ANDER KANT 

'n Baic mindcr direkt implimcnte 
ring van die Minister se versock is egter 
aan die Afrikaans pr kendc Universi 
teite gevind. Slogs by RAU is alle vorm 
van on tgrocning sender tcenspraak ver 
bied. Die invloed daarvan kan nie 

'£1 H Ian' i e comer van die aard doelstelling van orien tering die prirnere 
van die polemick wat ontlok is, is die uitgangspunt vir die vorrn daarvan ge 
radikalc verskil tussen die van Engel- maak het. Miskicn weens die teenstry 
stalige en die van Afrikaanstaligc .dige opinies wat oor die studentege-. 
Universiteite. By die Engelse Universi- meenskap en sy bedrywighede bestaan, 

BENNIE WOLVAARIJ7: redakteur van die Perdeby, wat hom in 'n teite, wat lank reed. afgesien het van sowel as die verskillcnde persoonlik 
hootartikel as volg uitlaat oor orientering: "Die probleemsituasie vcrwc.lkoming oos ~ns dit ken, is hede wat .aan die universitcit studcer, 

. . . . gebruike verder gewysig am nan te pas m e e n die studentekoerant "Wits 
be loan dat daar aan die een kant di gevaar IS dot eerstejaars d.m. v. by 'n nuwe era van orientcring. Dit Student" dat die indiwidu dit . anvank- 
verkeerd toegepaste orientering [isles en psigies afgebreek en in hulle . kyn cgter of die nuwe era mi kicn nie lik moeilik vind om homself met die 
studies gedwarsboom kan word. Aan die anderkant is die gevaar dat die trcfkrag van y voorganger het nie. nuwe omgewing te identifisecr. Orien- 
eersteiaars deur die opheffing of algehele afwatering van aile vorme tering moet. dan di~ mcdi~n:t word 

... . , 'd " I d. hi .,/. IKEYS waardeur die nuweling positief kan vall orientasie, 11 1 entiteit ose en vereensaam e mens op ierate kenni k t al di f tt t di " A di U' iteit K t d ennis maa me a ie ase e wa ie kampus kan word. an re nrversi et van aaps a instelling hom kan bied. Alleen die 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~was daar geen daadwcrklike verwe~ geori~nwerdc ~udcnt kun dkgekcn~ 

koming nie, behalwe die op ningsrede heid van kcnnis so wel as insigver- 
van die Rek tor, Sir Richard Luyt. Hy mecrdcring tcn vollc benut, 
hct die ecrstejaars daarop gcwys dat 
hulle 'n verantwoordelikhcid het in die 
gemecnskap waarin hulle nou staan en 
'n bero p gcdoen op hulle aktiewe 
dcclname. Hy het ook hulle reg be 
klem toon om gecn m ishandeling of 
onderdrukking in die vorm van ont 
greening te duJd nie. 

"n Meer dramatiese verandering het 
gekom ann die kant van die Natalse 
Universiteit, wat nie net die vorm nie, 
maar ook die filosofie van orientering 
gcwysig het, Die tweeweeklikse pyni 
ging is om kep in 'n enkcle positiewe 
week van seminare, sk merkelkparty 
jies, filmvertonings, NUSAS lesings, 
sangoefeninge en die meer. Declname 
hieraan was ook totaal vrywillig en 
cerstejaars hot die reg voorbehou om 
volle dis iplinere optrcde van die Huis 
komitees en Studenteraad in gevalle 
van wangedrag te CIS. 

Die rnccs konstrukticwe beskouing 
was mi kien die van Wits, wat die 

D II- be luit V' n die loolkomite van die Universiteit van die 
Witwater r, nd on 'n deel van die fond e van die Jool aan die 

• ui lerkrui f nds te k nk het heftige reaksi VaI die link e clemente 
op die karnpu uitgelok. 

Sean Moroney, Dlrckteur van Kom- ook." Die amend mcnt op die 001- 

mum ., ic V 10 NUSAS bctwyf 1 dil t n pronklik most wat uileiud lik met 
stork t 01 die implika ies van so 'n 'n oorweldigcndc rncerderhcid dcur die 
be Iuit ten volle be f word deur die vcrgadering aanvaar is, het a volg 
vert ntwoord like org misa Ie. VoJgcns gelui: "Oat die vergad ring die Jool 
hom het di oorhandiging van odanlge komi! C III t . y kcus van bcvoordeel 
f ndse rnstig politi kc implika ie d s g lukwcn . 
avvas Jcol'ghdes, ( ndervoorsittcr v n --------~------._~~--~-~-~~----~--~~-------------, 

till: D barsvereniging, b ou di steun 
aan Suid-Afrikaans inmenging in 
Angola a r aksiondr n voel dat die 
geld liewer g bruik mo I word vir 
nie-blank ond IWYS. Op omm mder 
wys be ikou nog 'n NU A -verteen 
w ordig r hi rdie kcnking a niks 
nd rs l1i as dil! "manU' sla ie van di 

Joolkomi ce e verte nwoordiging v n 
K pil I1smc op die kampus" nie. 

A:w die ander kant is dailr die 
h oiling van Mik Racuzin, Joolvoor~ 
ilter, wat die b 'Iui! a' gch eJ-en-al 
nie-polities bcskou. In d '£ waarheid ill 
die b luit dcur die 10olkomitce aang - 
ne m met 'n meerderh id v'm twintig 
st rnmc tc noor vyf, mel vyf Icde buite 
I.mming. • 

WELKOM! WEL OM! 

.....___ 

Die tradi 
sionele op 
vatting en 
dU wat elke 
rnoeder Frees. 
DIE PERDE 
BY. 

veralgcrnccn word nie, aangesien 6 'n 
jong universiteit nog tradisionecl onge 
bonde is. 

SUIWERING 

By ovsics was die motief van 
orientcring ccn van . uiwering, wat in 
ooreenstemming met die nuwe be 
skouing, aile wanpraktyke uit bestaan 
de verwelkoming moos verwyder, llier 
was aanvanklik groot verwaring oor die 
implikasie van die Minister se verso k 

hand I dit oor afskaffing of wysi 
ging? Daarop hct 'n komitee van stu 
dcnteleiers 'n sinvollc memorandum 
van aanbevelings aan die rektor voorge 
Ie, wat daartoe aanlciding gegee het dat 
posi tiewe gcbruike behou kon word. 
Die algernenc gevoel hicr is dat die 
nuwe bedeling slegs tot almal se voor 
decl kan wee en met betrekking tot 
orientering "is die kaf van die koring 
geskci". 

S.R.-KOMMISSIE 

In Pretoria is 'n oorcenkoms tusscn 
die Rektor en Studcntcraad gesluit 
waarvolgcns hulle hulle SOlI necrff hy 
die voorwaardcs wat met dle opdrag 
van die Regering oorcenkom, Die nuwc 
orion tering sou ook wcgdoen met allc 
fi .ics ocfcning, v rn dering en inbrcuk 
op studi lye en he t grootliks die 
vcrantwoordelikheid van die Huis 
komi lees gcword, 

POSITIEF 

'n Baie positiewe voor tt I is die 
kornrnissie van die Binnern aursc SR 
wat Intensicf sal ondersoe in. tel na 
die meric Ie van 01 icn tering en sorgvul 
ui!:, gemotiveerde aanbevehngs sal doen. 

TUlS 

Op Stellenbosch het die probleem 
van verwelkoming 'n baie positiewc 
uitvlocisel gehad in die vorm van 'n 
konferensie wat voor die koms van die 
eerstejaars te Klcinmo'nd gehou i .. Oit 
is byg woon deur die Vise-Rektor en 
ver. keie Icde van die administrasie, die 
primarii/ae sowel as HK lede van die 
onderskcie koshuisc, en die betrokke 
prinsipale en inwonendc hoofde. Na 'n 
versigtige bcskouing van die doclstel 
ling van verwelkorning, het dit geblyk 
dat daar een of ander positiewe manier 
nodig is om die sosiaal-ui teenlopende 
ccrstejaars saam te voeg en as decl van 
die studcntegemeen kap te laat slaag. 

PUG 

As die studente Stellenbosch met sy 
gebruikc en tradisies die rno ite werd 
vind, is dit die studcnte se pJig om die 
nuweling te help aanpas in di~ gemecn 
skap wat vir hulle oak die modte were.! 
kan w . 

In walt r mate die sarnesprckings 
praktie e gevolgc gehad hct, is op 
hicrdic stadium moeilik bcpaalbaar, 
maar die kanaa) tussen studenleleiers 
en owerhcid is vir die erste keer in 'n 
lang tyd weer so lcwendig gemaak. 

GFSAGSTRUKTURE 

Di meer volwasse henadering len 
opsigte van verwelkoming was dus by 
bykans aile kampusse ann die begin van 
vanjaar te bespeur. Hoc dil studcntegc· 
sagst ruk tme en sy tradisionelc VOlIll 
gaan heihvloed, kan sleg" die jaal Sl;: 
vcrloop bcpaal. Insiggewcnd en verbly· 
dend is cgler die groot mate v:.ul 
vernntwoordclikhdd wat op all kam 
puss!.: in hi rdie dclikate saak nan 
studenteleiel's gcgee is. 



olitieke limaat 
Ontleed 

deur Maties 
VERLbDb Donderdag voor Eendrag b spr ~ing. kring h t tw. 

Matiesprekers die gel eurheid gehad om hili uit te spreek ocr dle 
onderwerp HI Stellenbosch dood". Die sprekcrs was Jan Bredenkamp, 
'n lid van die I en Freddie Marais, die redakteur van Die Matie. 

Mnr. Brcdcnkarnp het hoof aaklik 
sy aandag tocgespits op 'n artikel in 
Die Marie van 29 Augustu: 1975 waar 
Koos Bekker, die vorrge rcdakteur van 
Die Matie, die lustcloosheid onderdie 
studcnte en veral die traagheld van die 
SR op skr if gcstel het. Volgcns Jan is 
die debatte op die kampus nie meer so 
he wig nie aangesien die algemene poli 
tieke klimaat so oorhcers word deur 
detente en Angola, dat die aandag 
verskuif het van die universitcit as 
platvorm vir prikkelende "issues". 

die va t bcslag gee van die Studentc 
raadskonferen ie wut die huidige SR 
gcinisiccr hct, Volg ns laasgcnocmde 
kan baie hieruit ontwikkcl, IIy hct 
atgesluit dour die gcdu t tt') r dnt 
Stellenbosch dit moet oorweeg 
weer by die ASB aan te sluit. 

NUWE PLA TVORM 
Freddie het ni net'n debat oor 

affilia ie nodig gcvind nie maar ook die 
begin van 'n nuwe platvorm 'n 
forum waar elke studenteraad buite die 
ideologic (met behoud daarvan) om 

0000 kan kontak rnaak en ges Is, Al wat 
Altwee sprekcrs was dit cen da t die I"'n_o_d_ig_is_,_is_'_n_I_Ji_ct_j_ic_d_l_tr_f_c_n_d_:I_a_d. __ ~ 

SR van die vorigc jaar nie 'n baic 
suk '! volle tyd agter die rug het nie. 
Freddi Marais se dat "met die korns 
van die 1973/74 SR (en allcs wat 
daarmee gepaard gaan) het die dood op 
Stellenbosch begin". Volgcns Jan Bre 
dcnkarnp is daar die afgelope twce jaar 
minder konstrukticwe werk verrig in 
terme van praktiese studenteaange 
Iccnthede en dat "minder leidingge 
wende uitsprakc gcrnaak is op die SR 
in verband m ,t seker aktuele sake". 

kker r 

APGHVAARDU,fJES nu die jaarlikse r dakteurskonfercnsie vir redakteurs van studentekoerante wat 
gedurende die naweek Fan 27 tot 29/- bruaric op die kampus vall die Universiteitvan di Oranje- Vrystaat 
gehou is. Die gasspreker by die g leenth id was mnr. Piet Ctttie, hoofred. kt .ur van Die Burger. R ,(i rate is 
gelewer oor ondcrwerpe soo Fotojoernalistiek, Pcrsvryheid vir stud NIckol: rail te en di organisasi van 'II 
studen tekoeran t. Stellenbosch is verteenwoordig deur Christian vall Schalkwyk en hris LIeymans. 

PARTYPOLITIl<..K 

Twintig dcelnemers uit agtien kos 
huise het in Heernstede om die cerste 
pick meegcding. Julian Mclck het ge 
pro at oor "The Christian's attitude 
towards suicide" en in sy onvoorbe 
rei de tocspraak oor "Cliches". Die 
tweedc pick i. bchaal d sur Juri 
We. sels van Hel hoogte wat oor "Evo 
lusie" gepraat het. Die derde plek is 
deur Frans Rautenbach, ook van Wit 
genhof, ingcnecm, By het gepraat oor 
die baie aktuele onderwerp van "Suid 
Afrika is vir sy voortbcstaan afhanklik 
v n gocie verhoudings met Afrika". 

Jan noem dat die polari .ering wat 
vroecr in die gcmeenskap geheers het, 
aanleiding gcgce hot tot kontroversiclc 
k V S I • son die r dakieurskap van 
Die Matie twce-dric juar gclcdc asook 
die polcmiek Poll vlugskrifte. Freddie sc 
dat die byslccp van partypoliiiek '11 

ki like politieke polar i asrc laat plans 
vind het. IhS met 'n regsc sentiment IS 
in 'n kamp gejaag deur m iddcl van 
vcrgaderings en pam flc tte me t m islei 
dende inligting. Daar i .. ook streng op 
id ologiese .cn tlmen tc gcspecl sodat 
v irsk ill indo gro P' vel hy mcknar g '- 
vf hct, Hy sc ook dat die spannings 

relasie wat nood. aaklik is vir sinvollc 
dialoog ontbreek. 

CLICHES 

USAT 

Byna al die vereniging lew is dood 
en slegs USAT toon inisiatief', Sell's 'n 
bcgunstigdl: vcreniging soos die ASVS 
het nie ver gekom nie n ook Die Matie 
hct onder sy kritick dcurgeloop, 

GOED 
Die dccln mers is dcur men cr 

Edwin Cameron en Dr. A.B. du Toit 
beoordcet, Die standaard wa. oor die 
algcmeen goed. Die declncmcrs 
kcusc van ondcrwcrpe wa s ms baie 
oorspronklik. 

STUDENThRAADSKONFERENSIE 

Jan het die vernaamstc tockoms 
rnoontlikhcid vir Stcllenbosch gesien in 

"Rock"- ter Getuig 
'R W AARDh Bob Lar on, 'n bckende V -persoonlikheid en 
gewcse "rock'l-ster van Amerika h t Stellenbosch aan die begin 

van v rlcde week besoek n onder andere 'n massasaamtrck op 
Coetzenhur~ en 'n hy cnkorns in di N.C .. mtraulkerk toege preek, 

Op 27 Februari h t hy in St -II n Om n te toon d t Suid Afnk 
bosch Mo dergemeente gepraat oor die ook geensins hierdi invlo de vryg - 
gevare verbondc aan "hard rock". spring het nie, h t hy voorbeelde aan 
Eerw. Larson is baie go d m t hicrdie gchaal wat hy tyden sy verblyf hier 
ondcrw rp v rtroud. Sy eerste troffer is teengekom het. Hy het dit egter duide 
gepubliscer op derti njarig leeftyd en lik gestcl dat hy nie teen aile "rock" 
hy h t altcsaam mccr as hondcrd gekant is nie, maar gewaarsku teen 
"rock" liedjies geskryf naiwit it en onkunde in hierdie vcr- 

By beskryf sy lew nshouding as band. 
vo Ig: .. R oc k music wa s • . . my God. r;;:;:::;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;m.~=::i~~i I 
It meant more than anything in this 
w~rld to me and my life's ambitions 
wcr consumed in its pursuits," 

BEKERJNG 

N;J xy bckering tot die Christendom 
Otntrcnl vyt' jaar gel de het cerw. Lur- 
on g cstclikc li~dep begin skryf. '0 
a.u:tal waarvan hy by y oplr 'dl.!~ 
~lJ Ing het. VCl'skcie albums van hi -rdk 
hedclC het reeds vcr kyn. As bewys van 
sy bCWcdngs dat "hard rock" mOfl?el 1 ... _~~~"!":"'l'!~!'!"<"1"1~~~~~""~ 
afbrckend is, het hy frase'S uit vcr 'kil 
I-nde licdjics. aangehaal en die on t 
Werpc ap sommige plaatomsJac vcr- 
toon. Il:.i.:i~~;;;';;;;;;~~;;';;':';;';;:;;;';;';;:~~~"""'..;,;,,;.o ............ 

A u 
STUD 'NTb-PEl SMANNE het we r ecns vrugbaar kon kommunikeer 0 pr bl me in n om hul 

vakgebicd tyd ns die Nasionale Rcdakteur konferen ie. Die konferen: ie is hierdie jaar deur di 
lrawa-redaksie aangebi d. 

DIE eerstejaars rcdcnaarskornpe- 
t isie is vcrlede Dondcrdagaand 

deur Julian Melck van Wilgenhof 
gewen. Dit lyk asof daar beslis 'n 
hcle paar potensiele karnpus- 
spre kers on der die ccrst ejaa r is. 1-- __ --.- .,_- __ - __ ........ ",_.. -..."._.___,..------c,_,....,-----c.....,_.....,_~.........,"7":--- ....... -:---,....._...~~~'T"""'--- 

ITEIT 
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kan ge us wee deur die wete dat hulle vir die lekkerste Karnaval in 'n lang tyd 
gc org het. D, ar is gocd rekening gehou met beide dle doel tellings van Karnaval, naamlik die van 

geldinsameling vir USKOR en die vers kaffing van vermaak aan die studente. Die program het voorsiening 
gemaak vir aile smake, nerings en inslac. Dit was natuurlik geensins perfek nie: rnyns insiens, byvoorbeeld, 
wa. die reeling van 'n konsert in die stadsaal en 'n musiekaand op die Jan Marais-plein terselfdertyd bietjie 
Ie idealistic, soscer so dat daar glo mense vanaf die ple in na die tadsaal aangekarwei moes word om teen 
'n v rmind rde tarief te org dat Mctlully's Workshop nie voor 'n Icc saal speel nie. 

Di kon 'I,: rt m di tadsaal wa 'n 
In! lukking totdat McCully'<; Workshop na pouse oorgeneem hct, Die platval 
v. n die ccr te deel was hoof a' lik re 
wyte aan die onvermoe van die kunste 
naars om 'n genadelose studentegehoor 
rc hantecr. 

StO(~ANSTROOII~RS 
Dit w s indcrdaad die cCS van die 

spcsi wat ck verkies om di en 
ve r koon die ',ngels .. logan- 
trooi rs" te noern. Hicrdie manne is 
die keurig bcoefenaurs van die kom 
m ersiele sprcuk, Die komm rsiele 
spr uk i i ts wat op die ingewing van 
eli oomblik on tstaan in die brein van 
o 'n slog nstrooier, blitsi y verhoog . 
kan t toe gewcrp word waarna die 
vakman t vrcde agteroorsit om die 
irnpa van sy wy heid te meet aan die 
rcak I van sy 01. kker . Hierdie marine 
is ware manipulccrders van 'n situasi 
en kan die mees verveligste oomblikke 
verh if tot oomblikkc van raak en 
absurdc humor. 

En dit is voor hierdi bombarde 
ment war die be 0 kcnde kunstenaars 
verkrumrn I het, hoof aa .lik as gcvolg 
van 'n verhoog asade wat maar e nmaal 
nie ufgaan by studente nie. Die onge 
kun telde opircde van die cnigste twe 
stud nt isangers van, meen ek, Simons 
berg n die wa: rdcr ndc stilte vr n die 
gehoor kant bi wys dit onomwonde. 

WOOJ)STO K 
Die popfe,' ;l3n die voet Vlm Pape 

gaa; kop het ook uitmg verskaf aan 
sc 'C1e fak ie • Me r as dit was dit nie. 
Dit was pow r 0111 te sl n hoc di> 
t > ganger. die Woodstock-image lev r 
gccf pwheer nastr ef, maur h 'I. a : 'n 
hlomm tjie agter di oor,'n kann tjie 
oor die skoucr en 'n paar opgcroldc 
i an wa. nie genoeg ni . Die organi: er 

van 'n behoorlike musi kfecs in die 'n dcrnonstrasic van ryvermoe, wa dit 
toekorns, mel twec verhoe 'odat lang nogtans let buiteng WOOHS. A dit 'n 
wisselings van orkcste nie nodig is nie, instelling word, . al d ar : k r in di 
. al die rnoeite werd wec.. jare wat kern 'n paar gcharde osryers 

Dit is jammer dat die MMK nic ontwikkel, 
weer, 500 verlede jaur, ingespan is om 
'n weg deur die kare t baan vir die 
vlotoptog nie. Dit is nou ccnvoudig 0 
dat in so 'n situasie almal wil sicn, en 
om go d t kan sien, is dit noodsaaklik 
om voor te . taan. En die gevolg is 'n 
starnpcry en drukkery totdat 'n gange 
tjie net breed genoeg vir die brcedstc 
vlot, om deur te gly, oopbly. Fn indien 
jy as bevoorregtc selftevrede voor be- 

N [BMAND gooi ook lluwe wyn in te tree. 
ou leersakke nie, anders laat Praat eers persoonlik met die 

die wyn die sakke oopbars... H ilige Gees, sonder om bloot 'n 
nuwe wyn word in nuwe sakke reeks cliches aanrnekaar te ryg; 
gegooi. miskien sal julie dan iets van 'n 

Waarom het Hy dit gese? So, ware, vol godsdienservaring gewaar 
sonder uitleg, sender toepassing? word. 
Fn aan wie? Die Jode? Die Far i- Leer ers om 'n mens wat arm 
seers? Sy dissipels? en bchocftig is, lief t kry; gee dan 

die vorm van 'n mummie verrys Of was dit miskien aan ons; on' jou geld vir die Dicns van Barrnhar- 
momentecl uit sy kis om kolskoot aan wat Illi Hom sou korn? tigheid. 
die tjokkertjies langs die traat nag- Nuwe wyn in ou sakkc, Is dit nie straks so 'n fetsie van 
mcrries vir die volgende tien dae te Het Jesus nie miskien bedoel: wat in daardie woorde opgesluit It! 
besorg. My impatie vir die akteur, in My boodskap, ingepers in die vorrn- nie? 
daardie hitte maar nou-ja, die na- godsdicns van v66r My korns, nie? Die tyd van godsdiens is lankal 
doods kan w I warm wees, maan die Of ook: Die nuw wyn wut Ek aan v rby; tweeduiscnd jaar gelcdc al, 
t oloe mos. . . julie gehring he t, nog steeds probeer En in die plek daarvan het die 

'n Stadium in die romanse van twee gehruik en behandcl soos die uit die godsverhouding gekorn; die kind- 
land, vind jy dat 'n blik op 'n vlot van strooipoppc is ook vasgeJc vir die oog; tye wat vcrby is? En is daarin nie tot-Vader verhouding wat Jesus, die 
'n afstand van twaalf duim 'n tege- die heer agt rvolg die dame, eersg - miskien opgesluit die pleidooi in Man wat in Bctlehern, in L rael, 
lykertyd cntnugterende en benoude noemde ooglopende die prototipe van die moderne idioorn - van: Leer gebore is, daargestel het. 
ervaring is, Soos alle: in die lewc die wolf-verskynsel, bekend aan scker tog eers die Vader liefkry deur My; As die Nuwe Boodskap dan 
verskaf af'stand cers werklike mooi- die meerderhcid van die waarvan laas- mi kien sal julie dan kielik die gekorn het, waarorn probccr ons dit 
heid: van so naby word die vlot 'n g noemde die prototipe is. ontdekking maak dat Hy julle werk- dan nog op die ou manier uitleef'; 
verbybewegendc kartonk nstruksie Nie minder grusaam nie, was die lik liefhet, en dat dit nie net lec so, sonder die liefde en sander die 
waarvan Iv g n gehcelbeeld kan kry wenvlot _ "n oulike stukkie ingenieurs- woorde is nie. Een wat vir ons die Boodskap ge- 
ni ; die drompoppics van naby lyk erg wesco Leer eers om My lief te kry en bring het? 
beswcte en v rloor daardie veraf onbe- 1 di hi' 't My te ken', miskien sal dit dan Nuwe wyn in nuwe sakke: 'n . h . I I . h 1 n tc ge ec gesien n op og van , 
rcikbaar eid wat . rul e. tnhou as, ul e rnooi vlottc wat die kern gevorm het makliker wees om My woorde te nuwe verhouding rn t God gcleef 
voor 'n mansoog III gelid verbytrippel , t d I lk d 1 t l 

So rg was di l da t 'n meisietjie gloV (~~n~~n~s~U~k~SegS~V~OI~I~~K~a=r=n=v=a::;l=G:;J=el=u;:k=a=a;:n::!i~~v~er~s~a~a~n~e~n~~a~arv~o~g~e~n~s~e~e~a~g~o~p~~vo~g2en~s~n~n~u~w~e~s~y~~~~~~~t 
voor 'n vlot bland het en beht nd ling ~le Karnavalkomitee. 
moes ontvang. Hi rdi dinge kan vermy I 
word d urdat die Motorfietsklub weer AA 
ing span word. Tcrselfd rtyd .al almal 
'n behoorlike blik kry op die prosessie ,, ....... .............. _~ 
vanaf 'n afstand. 

Maar aan die positiew kant is daar 
ook v el te c. Verblydend was dit 
veral dat 'n paar privaatpogings hul 
v r kyning gemaak het tussen die kos 
h u i vi 0 t t. Alhocwel die Rodeo 

GRUSAAM 

'n Paar grusarne verskynsels het hul 
verskyning in die vlotoptog gernaak 
kyk gerus na die dubbel-fotoblaaie in 
die rniddel: 'n nadoodse kollcktant in 

etienne 
van heerden 

s 
SAREL STEELE 

DAAR is al baie gespekuleer oor wie die beste skaakspeler is wat ooit geleef het. Die meeste kenners is 
dit egter eens dat hierdie eer een van die volgende vier spelers toekom: Emanuel Lasker 

(wereldkampioen vanaf 1894 tot 192]), Alexander Alekhine (wereldkampioen vanaf 1927 tot 1935 en 
vanaf 1937 tot sy dood in 1946), Mikhail Botvinnik (wereldkampioen anaf 1948 tot] 957, vanal 1958 tot 
1960 en vanaf 1961 tot 1963) en Boby Fisher (wereldkampioen vanaf 1972 tot 1975). 

Die spcl wat hieronder volg, is in Na hicrdie stoot het Swart minstens 26.) N·Q4 
1923 in Carlsbad ge peel. Dit bi'd 'n 'n gelyke aandeel in die spel. As Wit 27.) KR-QI 
goeic illustrasic van Alckhine sc dina- 14.) PxP specl, volg 14.) ... , NxP en 28.) N-R2 
rnicse sp elstyl, en die eindkombinasie 15.) •.. , B-N2 terwyl 14.) B-Nl gevolg Oit is duidelik wat Wit met hierdic 
is een van die legantstes in die Ski ak- word d ur 14.) ... , PxP en 15.) ... , stoot beoog: hy het klaarblyklik be 
literatuur. Alekhine se opponent was B-N2. Grunfcld vcrkie om voorl tc luit om tevrcde te wees met 'n gelyk 
Frnst Gri.in~ Id, 'n beroemde skaak- gaan met 'n aanval, maar dit lei tot 'n op en poog dus om dfe posisie so vcel 
teor tikus. spoedigc mislukking. as moontlik te vcreenvoudig. Die 
Wit: I,. Grunfeld S t A Al kl' 14.) R-QI PxP po lSI van die Wit perd 01' QR2 

war: . Cline 15.) NxQP Q-N3 bewerkstellig egtcr uitcindclik Wit se 
Koningin.gambict 'n Veiliger stoot as 15.) ... , B-N2 ondcrgang, alhocwcl 'n mens Grunfcld 

1.) P·Q4 N-KB3 waarna Wit gevaarlikc komplikasies kan nie kan veroordcel omdat hy Alekhinc 
2.) P-QB4 P-K3 vcroor uak met 16.) NxKP, PxN; ) 7.) se hrilj, ntc kombinasic misgekyk het 
3.) N-KB3 P-Q4 HxPch, K-R 1; 18,) BxKN, RxB; 19.) nic. RelaLJef betcr was 28.) P-B3 om 

'n Altcrnati f is 3.) •.. , b-NSch; 4.) RxB. sodocnde Swart sc senter te ondermyn. 
B-Q2, BxBch; 5.) QxB, P·Q4 met 'n 16.) B-N 1 B-N2 N-Q6 
red Iik gelykop, ongt'kompliscerd ] 7.) 0-0 QR-B 1 29.) RxR QxR 
posi ie. Alcklune verki s om CCII van Swarl sc posisic is reeds bctcr as die Vit hierdie stoot is dit duideli • dat 
die k lassi ke variasics van die van Wit, maar dit is insiggewend om te Alekhinc reeds 01' hierdie stadium die 
Koninginsgam biet te spccl. sien hoc Alekhine op meesterlike wysc finale kom binasic voorsien hct. 
4.) N-B3 B-K2 y greep 01' di. Iv rst rk. ·~O.) P-D3 RxN! 
5.) B-N5 QN-Q2 18.) Q Q2 NOK4 11.) PxP 
6.) P-K_ 00 llicrdic perd is op pad na QB5 waar Na 31.) PxR volg 31.) .• 'J BxPch: 
7.) R-IH P-B3 dit 'n vcrlammende cffek '11 h' opWiI 32.) K-Bli na 32.) K-Rl, N-B7ch; 33.) 
8.) Q-B 2 sc koninginsflank. K-R 1, NxRch wen w. rt 'n stuk 1, 

G woonlik word R.) B-Q3 gl. peel. 19.) IlxN IlxB N-B5; 33. QxKP, Q-B5ch: 34.) K-Kl, 
'n M )ontlikc voortsetting is: 8.) ... , 20.) Q-B2 P-N3 NxPch; 5.) K-Q2, B-Koeh met 'n 
PxP; 9.) BxP, N-Q4; J 0.) Bx13, QxB; Met hicrdic . toot voorkom Swart makhke wen vIr Sw rt. Let op die wysc 
11.) (- , NxN; 12.) RxN, P-K4; 13.) nie net 21.) Q-R7ch ni J tllllf Ir f hy waarop Swart se stukke in hierdie 
NxP, N N; 14.) PxN, QxP waarna Wit ook voorher 1<1 ls 0111 sy konmgs- variasies saamwerk. 
ttl t J 5.) P-B4 'n redelike mate van hiskop op die lang diagonaal te beholl. 
druk op Swa t sc posisl kan uitocfcn. 21.) Q-K2 N-B5 

P-QR3 22.) H-K4 
Wit poog om Swart se druk te 

venninder deur stukk af te ruiI. 
B-N2 

23.) BxB QxB 
24.) R-Bl P-K4 

Die finale aanslag op Wit se post· e 
begin. Swart se stukke werk onver 
beterlik saam sodat Wit se weerstand 
vinnig verkrummel. Die onmiddellike 
doel met 24.) .•• , P-K4 is om dit op te 
volg met 25.) ••• , P-K5 gevolg deur 
N-K4 en N-06, waama die posi ie van 
Swart se perd nog telker sal weeSe 
25.) N-N3 P·K5 

KR-QI 
NOK4 

N toe gebeur die onverwagtc: voordat gekecr kOtl word, het Cupido 
:.J "pyJ tus en die ikebome deur g trek, hier en daar 'n akkcr laat 

val, sodal sommige men rerige Malic kon WOld, en dit trcf toe vir 
M fa Louw (J Jarmoni .) en Paul N I (Iluis MaraiS). Asor dit nie gcno g 
i nie, kry dit kocr Iln Monica toe en Lolli met haar Francois 
Dowling (van Simon:b rgJ i di' slago ~ rs. 

N-BS! 

£Ira nou ook 'n rin 
wys d: t hul v rbint 
d r. 

Oat hy 'n vttlnig man i , is deur 
Danie Goosen hewys toe hy so gou die 
n ig t pad na , belle Coetzec 

(Monica). h rt leer k n het! 
Alrc d' tewi gev stig in die Iocr 

kuns, gro t jull Lo rder tot volg 'nde 
ke r. 

9.) P-QR3 
Met hicrdie stoot het Wit die vOlgen· 

de doel: as Swart PxP . peel (wat 
nood. aaklik is vir Sw rt om bcwecg 
ruim tc vir . y .. tukkc te by), kan Wit 
antwoord met BxP gevolg dcur 8-R2 
en B-NI m t druk op Swart se konings 
posisie. Alekhine sl ag cgter daarin om 
hi rdie druk te neutraliseer en hy 
verkry spoedig heelwat speelruimte. 
10.) B-R4 P-R3 
J I.) B-Q3 R-Kl 
12.) BxP ·QN4 
13.} B-R2 p.B4 

32.) PxN 
Die enigste stoot - as Wit sy 

koningin stoot, ,peel Swart 32.) •.. , 
RxRch en wen sodoende 'n stuk. Nou 
volg di kJimaks van Alckhin s ko • 
bina i 'n sllhticlc stoot wat min 
stcos 'n stuk wen. 

Q-BS! 

Jul eie, 

SG~LOE DER 

33.) QXQ 
As Wit enige ander stoot met y 

koningin maak, speel Swart 33.) ••• , 
RxRch gevolg deur 34.) ••• , QxN. 

RxRch 
34.) Q-Bl B-Q5ch 

Wit gee die el gewonne. Na 35.) 
K~ t volg 35.) •• " RxQ mat. 
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"DAAR is 'n definitlcwc vcrskil t us: en afrigting CII voorbcrciding." 
Dit is die mcning van dr. Danie raven, Stellcnbossc rugby- 

genie, war agter die nuwe stelscl, waarvolgcns die kaptein van 'n span 
daardie bctrokke span sal afrig, sit. 

EVOLUSIF 

DI. Craven h t in ': onder ioud.met Toil en mnr. Blaauw, in 'n advi crcndc 
Die Matie die evolusic van die gedagtc hocdunighcid optrcc om die ond .rsk .lc 
uitccngesit en gese dat dit reeds tydens kaptcins van raad tc voo sien.'n rocp 
die 1931-32 Springboktoer na Brittanje potcnsiele kaptcins sal ook advics ont 
tocgcpas is. Die skittercnde Springbok- vang oor hoc am hul nuwe taak re .,,"""'(IP! 
span van 1937 na Nicu-Sceland, waar- vcrrig. 'n Lys name van sulkc pulers is 
van Dok ondcrkaptein was, is ook deur reeds opgestcl. 
die kaptein en ondcrkaptcin afgerig, Dnwic snvman, wat verlcd jaar die 
"In daurdic dac hct die kaptcm ni ems Maries aangcvoer hct, se dat die su \: 
hy die onderkaptein sc sake mgcmeng van so 'n stclscl afhang van die mute 
nic; wat nog te e 'n buitcstaundcr in van ondcrsteuning wat "n kuptcin 
die kaptcin sc ak ". Fcrs na die onder sy spelcrs he t, "Die kaptcin sal 
oorlog. in 1949, hct 'n wcndinu g kom, rccn xu sc bchaal sondcr sarncwcrking 
Die nuwe pan, vat sl~g lilt nuwc nic." 
Springbokke b sraun hc t, h t 'n advi 
s sur gckr y wat die kaptcin moe, b - 
stuan. Die bcsc ring van Ba il Kenyon 
tydens die 1951-52 Britsc toe], hct 
daartoe geld dat dr. Craven die span se 
afrigter gcword he t, Die idee van 'n 
afrigter buitc die span hct dauruit 

Die sk ummasjien van die Math's 
voorli: Die spclers op die joto is 

Intusscn ocfen die Matie-sp I rs r-------------------------------------------- 
hard vir die komcnde scisoen. Peter 
Kirsten word ook by sornmig oetc 
ninge opgcmerk. Dawie Snyman e 
vcrpligtinge as sportorganiscerdcr het 
tot dllSVCJ 'n strcrnmcndc uitwerking 
op sy bywoning van die oefcningc 

Di onlang 'C ond irsoek na die redcs gehad. 
VI~. d i a e r ui t Yang van Suid- Die Maries, en daarby word al die 
:\t f1kL~LmSe rugby her egter tot 'n her- spanne ing islui t, Iyk nictcrnm reg vir 
instclling van die ou stclsel gclci. Vol- vuurwerkc die scisocn, l lul cerste 
gens dr. Craven is die alrigting op laer- tcikcn is om die Suid-Afrikaansc klub 
en hoerskool sc hoofdocl om jong kompctisie vir die twccde agrcrccnvol 
spclers VOOl tc bcrci, Spcsiulisasie as gcndc jaar te wen. Hullc sal moot 
V~){)I- 01 a 'I 'rspclCI WOIU onder andere ui thaal, want met spunnc soos Kovsiex, 
I~te tc sterk, d:tar voorgestuan nic. Or Tukkics, Durban 'ollegians en Diggers 
klub~, ~roVt~. talc- en nasionalc vlak in die kompctisic sal hulle ongctwyfcld 
tnt I die afrigtcr bloot sorg dat til' strawwe tcenstand kry. 
spel rs fiks is, maar die kaptcin, in DI' crnstige bcnadering 10t die spel 
oorlc~ met die afrigter, sorg vir die is 'n bcmo idigendc token as ann 
w:rkltke voorbercidings van die span. moorulike sukscssc gcdink word. Fk 
DIe hell: opsct word nou in dric rases vooi sicn 'n opwindcndc 1976-selsoell 
vcrdccl- CCIii word vcorbcrei '11 taktick vn Stcllcnbosch. gco it'cn, dan volg die weds 1 ryd self en ,-- Il _ 

1"1 die w d I ry d word 'n he 'koulIlg our 
<11' vcrloop daarvan 'l'hulI, wuar ulle 
pel 'IS mug help om die rcgstcl van 
I'ou I te laa t geskicd. Die bclangrike 
ll~pek hicrv: n is da t spclcrs dan self oor 
die spcl m oc t dink. "Die gruotste 
pruhlcem in ons rugby is dut spclcrs ni 
mcer gclccnthcid by om vir hulsclt 
dink nie," aldus <11'. Craven. 

KLUBKOMPFTISIE 

DR)F FASES 

- L MA gegroci, 

VINNIG 0 ANG 

LmERTASBO 
IN ATLETIEK 

N A 'n uiters suk scsvolle lso n 
uitdagings ooit. Die jong klub h 

die erst spannc specl vanjaai in 
bestaan [aar binnegaun. 

DlNAMIl''s 

AWotst 
i '11 ulhci 
sy derde 

u. s. nuwe • amplO 
hof 

• e n 
s. A. U. al 

srr LI hNBOSCII 
MA'1Ih-BOH3Al is b sig om hierdie scisocn op 'n nuw hoogtepunt n t 

oorwinuing van 13-2 001' Ottcry plaas die Mati ~ bo-aun die puntclys in eli 13·'11 dellnu van WI> 
honHl~ko.Jl1peti~ic. Die lkeys SI.! ncdcrlaag teen Durbanvill or die lf'd dag h 
bygesc dJC Mattes het con wedstryd mindei as UK ge p 1. 

Teen die cindc van November vel'. 
Icdc ia:1l hct die Matic-hot halspau 'II 

'n I EINbRIGl~ skare het 
Saierdagaand na die [aarlik 

se atleti k kamploen: kupsby 'ell- 
10m V n die Mali" korn kyl rn 
hull' is IIi juis b ilor 11 met w If! 
so vertoninas nie. '1 er v rsagt ing 
hicrvan moet darem gese word dat 
van die voorstc atlcte waarsonder 
Dani Malan, Andries Krogmann 
en An en de J rg r W II onue 
st Idheid nie kon dcelne 'Il1 nic. 

Bobbie Pietersen, (links) wut cell pall JlvI Muties was wat pg u 'Ill i 
ill die S.A.lJ.-,\'/)(JIl. Die Matias is op die oomblik gesam ntlik 
voorlopcrs ill die W}tliKfl. 
toei na Port Elizabeth ondcrnecm. kin. J, Ktig n I . Blounu I 
Daar het hul twcc wedstryde gcspeel. vir die B·sp(ln, 
Dk cen was teen Park, kam~ocn van~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
die OP, wat die Matics met 14·]7 
v rloor h t. lIS ver!oor ook hul tweedc 
wrdstryd tcen GencJaI Motors 4-6. 

Die ccr om die cnigstc rckord van 
die (lund op te stel, korn 'I two Kluyts 
IOc, wat die 3,000111 slap in '11 tyd van 
13 111m. 34,0 sek. afgele het, wat 'n 
nuw, W.P. rekord is. 
(.1" Coeie vcrtonings van di aand is o,a. 
2~~)9 Van Annette WcJgell10cd met 
14'3;; II~ di 800 m, Lood Rabie se 
i 'I~ C,2 In die 5,000 til n die cerste- 
11 ' TCOlge Kockellloer se 2,0 m in dh .. 
00 'Spr' , W Il1g. n Ou 'laa1maker, Corrie 
csscls I1C t [. , . . r ' , ( Ie splcsgOOI 'ew n mct 'n 

a Stand Vall 62,96 m. 

aa ~ic t Wee til tstaande a tic tc van die 
. ~l Was John van ReCll n wat die SPlesgo . , 01 lllet 60 18 III '11 die gewig- 
stoot ' V' met 16,20 Il1 gcwen he1 en as 
,IL'tor Ludorum aang 'wys is, en Marti 

Vtl,n Rensburg Wll I as die vroulikc Vic 
tflX Ludofum bckroon is. 

S.A.U.·TOFRNOOJ 

'yd'llS die Suid-Atrikaan e Univer 
it'll s hoi h:t1tOt'1 nool or Graham 
st. d tr'~ die M.ltics sc'vlcrcnd uit die 
s t ryd t'll word nuwe knmpioen. 
Hcclwat spclers het uitgcblink ell Pierre 
du Precz ontvang die trofl)c vir die 
hcste koiwcr, tcrwyl die trof c vir tlle 
hestc speIer Ill) P. alstens gcgaan het. 
Vyf Maties het die S.A. Universiteil 'l 

A-span gchaal. 

H/v Andringa- en K 

AG E 
MEN 
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A 
LO 

"'{An· i. steed he ig om op Stell nbosch 'n blocitydpcrk te 
beleef en word stadig maar seker een van die belangrik 

sportsoorte op die Akker. Die le detal van die klub het die afgelope 
paar jaar baie toegencem. Die klub vaar ook steeds bctcr in 
komp ti ie waaraan dit de Inc m. 

VOORDl'1 F 

saaklik dour die t oedocn van , n .oi 
Bakkic I aubsch r h t 'II uit t kende 
Japanese span Karat ka Suid-Af ika 
besoek n het hull oek in f aapstad 
( p' etr . Die pan is vergesel dcur twee 
van die meet; ui tstaandc kara tc-afrigt 'I S 

in die wercld, Sensei Mor io Higaonna, 
'I) s wcnde Dan en Sensei I'eruo 
.hinen, S' de Dan en die hoofinstruk 

tcur van die goju-rye- tyl ill Amcrika. 

\a . 

Hierdie besluit bring legs voordelc 
vir di klub mee. Karate-Do, :IS onaf 
hanklike organi. asie, wa nie 'n lid v n 
die oorkocp 'Iend' Suid-Afrika use 
ka ute-organis si nie, len opsigt v n 
kompctisies cn kontak met under klubs 
en ander styl was die Stellenbo . 
kJuh volkome gci' oleer. Die iituasi 
v runder egter nou en as ktub wat die 
goj r-ryu- tyl heo 'I' sn, i Stcl1cnb )SCh 
lid van Golu-R Vll. Suid-Afrika, en kan 
vryelik aan nasionale cn provinsiale 
to rnooie deeln m. 

AI'RIG l"R 
Ball! groot problerne is oak in die 

verl de met afrigters ondcrvind. Hoc 
wei daar op Stcllenbosch 'n plaa lik 
afrlgter naarnlik Bakkies Laubscher is, 
h t hy onder die jurisdiksie van die 
hoofafrigtcr van Karate-Do gcst an. 
Aile grad rings moe dcur die eksteme 

I U~RSAAM 
Laasgenocmde twee in truktcurs het 

baie lecrsame en opwindende demons 
trasie: gcgce van die prakties toe 
pa. sings van 'n verskeidcnhcid kata's. 
S nsei Higoanna was verder ook verant 
woord lik vir 'n mce: terlike demons 
trasic m t die Sai, 'n kort jI1P~IJ1CSC 
dolk. I----- ..... ----~~--~--~--------------~~--~--------~--~~------~~~--------~ 

'n Voorp ogram vir dit; kompetisie 
is ver kut d III die skoliere van Paul 
Roo' .n Sorncrset-Wes. Hicrdi murine 
het vir he lwat interessante karate en 
ook bait! vermaak gesorg. Paul Roos 
wa: die I! lteindclike wenncr van die 
kumite- ·tryd tus en die twee groepe, 

BRITTE 

DII~ onverrnydelike hct toe gebeur: die muurbalgogga het Mat ieland gebyt , en wel : odanig dat alle 
voornemende spelcrs nie geakkomodeer kon word nie. Toe die kaartjie vir lidmaatskap sowat twee 

wcke geledc beskikbaar gestel is, het studcnte vanaf s . uur die oggend begin tou staan daarvoo . 
Mnr. Malcolm Procter, voorsit ter 

van die muurbalklub, hct gesc oat sowat 
honderd name op 'n waglys geplaas is, 
en dat 'n etlike hondcrd studcntc wcg 
gewys mo sword. Di klub bestaan op 
die oomblik uit 800 lcde waarvan 700 
studen te en 100 universit itspersonecl 
is. Mnr. Procter is oortuig daarvan dat 
die klub sal groei tot] 500 ledc indicn 
die nodige g riewc bestaan. 

Die gewildheid van muurbal kiln toe 
geskryf word aan die fcit dat dit enigc 
tyd van die dag en binnenshui g sp 'I 
word. Dit is verder bekend du I 'n 
halfuur se muurbal gclyk tuaudc is aan 
'n uur of twce sc dcclnamc nan 'n 
ander sportsoort. Gecn wond r dus dat 
muurbal so bai aftrck kry op Stollen 
bosch met sy nat winters, en by stu 
dcnte by wi tyd dikwels 'n aktor i 

persoon vir '11 hulfuur se peel op universiteit om "n hoc prioriteit an die 
sckcrc bane in die land. oprigting van muurbalbane toe te ken. 

Stellcnbosch skryf vanjaar vir die 
ccrstc kecr 'n span in die W.P. .cnior 
liga in. Dit is gcvolglik noodsaaklik dat 
die gchalte Van ons muurbal vcrhoog 
word. Mnr. Procter sien die oplos: ing 'n Sank wat nog krap in die koshuis 
in gcspcsialisccrde ufrigting en die in- krickctliga is ~ic gehaltc van ~kcidsrcg. 
stclling van 'n intcrko: huisliga. tcrs 111 sodal11.~c, \Vcd~tryde. 11 Spclcr 

Solank daar slcgs vyf bane bcskik- wat onlangs <11\,' funk sic vcrvul het h l 

baar is, is laasgcno .mdc bykans on- bcken da t as hy twyfel 00. 'n b,v.~. 
moontlik sender om die led lal van die bcslissing hy zcwoonlik die icrste appel 
klu b rc vcrmindcr, van die hand wys, en die ,pefer dan by 

Ons hct mnr, John du Toil by die 'I volgende appcl uitgcc. 
sportkantoor gcnadcr om uit tc vind Dit IS onmoontlik om dicsclfdc stcl 
wut die muontllkhcid is vir die oprig- scI by kricket in te voer as wat daar by 
ting van nog muurbalbane. Mnr. du koshuisiu 'by he taan, By kri .kct is die 
Toit hct hom stork ten gunstc daarvan skcidsrcgtcrs Icde van die span wat 
uit gcsprcek, maar daarop gcwys dut kolf. (Voorwaar hoc eisc wut aan hullc 
die finale h lissing by die Raad bcrus, objcktiwitcit gcstcl word.) Fk vii net 

Ter wille van mecr as scwehouderd vra dat elk span oor tcn minstc twec 
studcntc vir wic daar nie geriewe be- spclers hcskik wat '11 . krif'tclike ck 
staan nie, kan 'n mens maar net "n s men af'dG hct oor die reels van 
herocp doen op die Raad van die krickct. 

KRIEKF.T 

YD 
DI' intcr-koshulskrieketkompctisie is vanjaar reeds in vane swa.ng: AI. die. ko~h~ise in die A-liga h:t 

. lik Pr . , minstens een wedstryd gespeel en sommige reeds twee. M dedinging 111 hierdie liga, geoordecl aan die 
Op .die /010 .Is De~eck oope~. 'n lid van die WC5te I e ()}JI1lSle-Sp~~l eerste reeks wedstryde, gaan hcsondcr kwaai wecs. Dagbrcek, veral, Iyk of hy moeilik gestuit gaun word, 
b Slg om n bate doelgengte .duhbelle aa:~}Jal op sy, Japan(.~e alhoewel die spanne van Helshoogte, Eendrag en Huis Marais bcslis nie onderskat moet word nie. 
teens/and r, YUllekazu Uehara tnt Ie poer. Die geveg hef II ge/ykop 
uils/ag gel/ad. 

UAKKIF.S 

Huis Marai met 23 lopks nor Huis Daghlcck S' w ostayd I 'cn Huis 
Vi SCI g's cvicr. In lIuis Marai' se Vis 'r WliS van ietwat eensydigc aard. 
kolfbeurt van 72 het Toni dtl oit '11 llullc het 'n maklik oorwinning van 
Jeff Wolhuter ondcrsk iuelik 28 en 23 n g' paalljis oor lIuis Visser bchalll. In 
lupies aangcteken . .Ian <lu Toit met sy Dagbr ek sc ander w dstryd. vanjaar, 
4 paaltjies vir 14 lopi~s, was lIuis het hulle te'll Helderherg gespcel. Hel· 
Marais se best' hOliler. Johan Boon- d rbelg h I ·oed {i'larin gcslaag 0111 
zaicr van IInis Visser hL'! ook h ono r D glnc k vas t val, ulhocwcl On 'bre k 
puik gcbouJ en h paaltJlCS In,11 kanlcl dit: uitdndelikc wenncrs met cen paul 
vir sl gs 13 lopic:s. tjle was. Ilugo (.rim bccck van Dag# 

brcek het 'n puik kolfbeurt van 55 
...----::....::._-----...,....--------.+--------""" -2 -m -71 -'7; -y """m -0 -0 -B-0 -: -iriill"-lli -«-ill -0 "'&-0-2 -m-m -; -illfti -s-:"u"'f.fs=rrririrriirrrrril bchaal. Jan nie Be1.uidcnhoudt, ka ptein 

@ van Oagbreek, hel 5 paaltjies vir 25 

hndrag het <lit juar goed begin, 
deur in sy c rste wcustryd 'n khnk ndt: 
oorwinning om Sllllonsberg fL' h haa!. 
Hull It I III ( 5 pualtjies g WCI1. ( luis 
Rust ill t 3] lopics hcl di heslc gevaar 
m t die kolt' vir J. lIdr.tg. 

onmidd Hike 
karate-mann b,tie 

lIU IS MAR AIS 
In sy enigste wcdslryd v'lnjaar hel 

ingcocs. 

Oi Stell nho se K'lf:lI klu]! het n 
I,wg ook 'n hale gllW{ rol ge peel In 
di aanbl('d v 111 'n 'I fit I intern. JOllal 
kornp tlS11; lW<J1S Ir di land. Hoof .. 

... 0 

INThRKO flUIS SWEMGALA. 
BOLAND BANK ULJRBYEI:.NKOMS 
INTI:RKOSI 1l..JIS BOKS OLRNOOI. 
NLTBALKURSUS 
I BY: U.S. vs. V,S.A. EAGLb .. 
ENNIS: l~iJ d. tryd vii U.S. 

KAMPIOENSKAP. 

KANOV AART: BRANDERRY KAMP(OEN 
l' APPE BY BLOUBERGSTRAND, 
KRIEKET: bERSTE RONDTES INTl:R 
KOSHUIS DUBBELPAAI:lJIETOERNOOI 
KOSHUIS DUBBELPAALTJJl:.TOERNOOI. 
KANOKURSUS BY PALMIE'l. 

llELSHOOGm 
Hclshoogle het naclskra.tp hullc 

wcdstryd tcen Wilgenhof mel 1 paaltjic 
gewcII. Carl-Pierre Rabie met 2 n.H.n. 
het di' be t gcva:ll met die kolf viI 
Helshoogtc. 

Di" po. isie vorentoe in hicrdic kOIll 
p tisie lyk besli intcressant. Ons iell 
ook met groot alwagtin' \lit na di 
in t > r k os h u i. -0 u b be Ipaaltjietocrn()ot 
wat hinnckort aangehicd gaan word. 


