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GORR .LKLUB 
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DIE Ingenieurs se gewildc trapkarwedren het 'n baie sukscsvolle 
I ingenieursweek op 'n hoe noot afgesluit. Cedurende die hole week, 

wat dcur Die Vereniging van St ellenhor se Jngenieurstuclente (V.S.I.S.) '-* ..... _~....,.. 
gereel it, was daar ccn of under gebeurtcnis. Vir die ecrste keer scdert 
1966 is d aar ope dae vir die publick aangcb icd . 

Vanjaar se trapkarwcdrcn is dcur die gcvolg. am 2-u\1r die middag hct sy die 
Yskorspan Pretoria sc Tegniesc In-\ kane afgesit. 
stituut gowen wat in die proses 253 Die bierkblikbou-kompetisic is 
rondtes voltooi hct. Dit is 27 rondtes tydcns die wedron gchou en dcur Wil 
meer as verlcde jaar sc wenner. Huis gcnhof gowen. In 'n lastige windji hct 
Marais sc span was twccde en die span hulle daarin gcslaag om 27 lac blikkics 
van RAU het die dcrde plek gcvul. op mckaar tc maak staan, 

Satcrdagoggcnd was dam kwalifisc 
rcnde rondtc orndat daar tc vccl in 
skrywings was vir die scs-uur lange 
wcdrcn, Net voor die aanvang van die 
wedron het di drompoppi s die toe 
skoucrs met hut passics ver muak. Mcj, 
Ingenieur, Karen Hackman, hct die 
drompoppies agterin 'n luuksc motor 

MEJ.INGENIEUR 

Meer as 'n honderd skole asook 
honderde privaat instansics is uitgenooi 
om die Fakulteit tydcns die twee ope 
dae, Donderdag en Vrydag, tc bcsoek. 
Roctcs is deur die vert killendc dcparte 
mente gcrecl en besoekers is op bege 
lcide toere langs hicrdie roctcs gcneem. 
Studcnte en doscntc hct as operatcurs 
opgctrcc by vcrskcic apparate om 
demon. trasie: aan die bcsockers tc 
Icwcr. 

Mcj. Ingcnicur is die Maandagaand 
tydcns 'n kaas-cn-wyn funksic in die 
l angcnhoven bckend gcstcl. Sy is 
Vry dagaand tydcns die Ingeuicursdans 
gekrooll de ir mnr. Giljam , lcweuslnngc 
er -prcsidcnt van die V.S.I.S. 

lctwat onkant gel'(JlIg r 'it; liicrdic 
II. 'rei die hand 11/ Maeder A ardc. 
/lvk(II1S vecrtig trapkarre lIel.5(1(('1' 
Iagn)! tdag (/(/11 die Trupkarwcdr 11 
deelg utccm. 

Die Dinsdag was daar 'n vergadcring 
van die Gorrclklub in di Langcnhovcn. 
Hicrdic klub is, ten spyte van sy naam, 
baie 'ksklusief en het 'n bcpcrk te 
aantal led '. Tydcns di vcrgadcriug kry 
clkc lid gclccnthcid om onvoorb reid 
oor '11 ondcrwcrp te praat. '11 Bevo gdc 
pcrsoon evalue r die tocsprake en 
lcwer dan kritiek daarop. 

Woensdagoggend was daar '11 massa 

Doel is om S.A. I hon 
NUWE SENSUUR BETER [_J • 
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V OORDAT hy die ~olprent GleJl~h~ gcmaak ~l t, h. t hy ni bcs r.da I dl Afrikan r Sf: wortcls St) dicp i 
nie. Hi rdic m rung, no aanlciding van <11 Afrikan r 51.: scdelikc p il, is dcui mnr. Dirk d Villi IS 

bekende filrnrcgiss til, op 'n A VS-vcrgadt.:ring 0 r 'S 11 uur" ui: cspr k, 
nik 

DR. Gerhard 'l ot em yer, senior lcktor aan die J) partement van 
Staat leer II ttl 'Illl r van Suidwcs-aa ngel nth d , hot, lid van 

die Kaaplandse .lclIgkOlllit vall eli' Nnsio nnl Part b dank. fr:;=================::;;;, 
Volgcns dr. 'l otcrncyer is hy g vra 

0111 te bcdank omdat sy sicning oor 
Suidwcs en mcer spcsifick die binne 
landsc vlcu I van Swapo, vcrskil van die ~--------~~~~------~---j van die Kaaplandsl Nasionale Party. 

Dr. Tc)tcmcyer het gcsc hy huldig'n 
suiw r akademi sc standpunt cor Suid 
wes en derhalwe sou hy sy akadcmiesc 
intcgritcit ondermyn as hy sy be- 
kouing sou v rander om verskille tus 
s n sy benadcring en die van die 
Nasionale Party uit te wi .. 

egtcr beklcmtoun tint hv steeds ho' 
agting vir di wcrk van die komite het 
en dat hy gccnsins die Nasioual Pal ty 
wil b nadcel nic. 

B ·'1 ROKKENlIFll) 

ONqFRSOEK 
By het na dceglikc ondersoek en 

same. prekiqgs met verskillcnde bruin 
~ Swart politicke leiers in Suidwe: tot 

d~c gevolgtrekking gckorn dat Swapo 
dIe bclangriksrc swart politieke party 
Van die 28 in die gcbil'd is. 

Dit is bekcnd dat sy stancipunt nic 
sander stCUD in die Nasionate Party is 
nie veral in Suidwes-kringc. 

. Dr. To terneycr het gcruim ty d ill 
(he Kaaplandse jcugkomitec gedicil 1.;11 
hct g rceld opgctrce by bycr nkomstc 
Wat deur die k omit c gcrcdl is. By hct 

Huis Marais het aj.i1keid geneem pan Itul bloubont karretiic wat 11fI iare 
lange diem no die skrootwerj mocs verhuis. Die roudiens is bygewoon 
deur belangstcllendes uit verskcle dameskostiuisc, gcklced ill sombere 
b igrafnisuttrustings. 

INDJVlDlJ 
Mnr, J e KJ rk h t dit uit eli . rann 

spoor duidelik gt' tel ll, t scnsuur s )' 
dit tan in Suid-Af'rikn to'St> as vord, 
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'n Bank. 
As mens platsak is, is dit moeilik 

om te glo In bank kan JOU help om jou 
arnbisies In die lewe te verwesenlik. 

Maar banke is vandag anders a in 
die au dae. 

Ja. dis nog steeds 'n veilige bere 
plek vir mens se geld. Oaarby speel hulle 
egter vandag 'n veel aktiewet rol In die 
gemeenskap. 

By N db nk kan u 'n lopende 
rokeruno open met wat sornrruqe mens 
as klemgeld sou beskou, Ons ge nie om hoe 
veel of hoe min geld u vandaq net rue. 
Maar ons stel wei belang In hoe toegewyd 
u werk aan u toekoms. En hoe ons u kan 
help om sukses te behaal in u strewe. 

Want help kan ons u help. Op meer 
rnaniere as wat u dink. 

In u studiejare - wanneer u kontant 
moet he VIr boeke. klasgeld of losiesqeld. 
Of sommer net om aan die lewe te bly. 

Na u universiteitsdae - wanneer u 
nag meer geld gaan nodig he om u eie 
potjie e krap. 

En later, wann .. er u eindelik 'n goeie 
inkomste verdien, salons daardie 
verdienste vir u vinnig laat vermenig 
vuldig deur verstandige belegging 

Nedbank bied u dus u lewe lank 'n 
groeiende reeks praktiese planne om 
alqehele finansiele s kuriteit te verkry. 

Oi oornblik wanneer u 'n be nk 
rekening open by Nedbank. ruil u u geld 
in vir Nedrand. Oit sal u eerste kennis 
making wees met die hardwerkende 
rand - die een geldeenheid wat spesifiek 
gerig is op oroei. l at r in u lewe sal u 
ten volle besef presies hoeveel harder 
Nedrand as die gewone rand werk. 

U kan 'n lopende r .. koning of 'n 
spaarr .. kening open As u kampus 'n 
Kitskontant-masjien het. kry u 'n Kits 
kontant-kaart. Daarmee kan u selfs n 
bankure kontant uit die masji n trek. 

Na u eerste stuoieiaar kan u aansoek 
doen om In lenlnqsr kening Oit sal h Ip 
om dinge somm r baie makliker te maak 
vir u. 

Ons weet alma I hoe duur boeke en 
toerusting deesdae is Om nie een te 
praat v n klasgeld n kos rue U kan di .. 
lening na eie goeddunke a nwend. 

U kan natuurlik net' ot 'n sek re 
vasg stelde bedrag Ie n Maar u betaal 
net rente op die geld We t u werklik trek. 
En die rente v n 5,5% per [aar is besonder 
billik. 

As u inskryf vir 'n M SA graad, kan 
ens moontlik 'n MSA-I ning aan u 
tcestaan. Hier is die maksirnurn lenings 
bedrag hoer. en die voordele is dieselfde 

As u 'n studio of vakansiereis 
ondern em, kan ons u ook help. Ons kan 
aile besprekinqs vir u b hartiq. en r istjeks 
a oak buitelandse valuta voorsien. 

Ons kan selfs leesstof verskaf. Soo 
publikasies oor die ekonornie. Ook 
PassQort to Pleasure, ons tydskrif oor 
spvs. drank en verrnaak. En Nedbank 
Sportsman, propvol interessante Inligtmg 
oor feitlik elke sportsoort in Suid Afrika. 

W g pringkapitaal vir u eie onderneming 

As professionele man s I u dit dalk 
eendag oorweeg om u eie besigheid te 
begin of 'n vennootskap aan te gaan. 
Weer eens kan Nedbank u meer help as 
wat u van 'n bank sou verwag. 
Miskien 'n lening - teen 'n redelike 
rentekoers en op baie goeie voorwaardes. 

Vir 'n dokter of tandarts bied ons 
speslale huurfasiliteite. U kan naamlik al 
die nodige toerusting huur wanneer u u 
praktyk begin 
On laat u geld meer geld verdien 
As u die dag goed gevestig is, met 'n 
steeds qroeiende mkomste. sal u miskien 
dink ons het u nou gehelp sove Ions kan. 

Maar nee. 
Op die stadium kan ons dienste van 

groter belang as ooit vir u wees. 
Want nou tree die geweldige krag 

van die Nedrand ten volle in werking. 
Dit hang net van u af: U kan die 

geld wat u verdien, laat leegle. Of u kan 
dit in die werk steek by Nedbank om Of) 
eie houtjie nag baie meer geld te verdien. 
(Met ander woorde. terwyl u w rk om 
geld in te bring, werk u Nedrand ewe 
hard om n6g geld in te bring) 

Ons het verskeie planne wat u kan 
inspan om u inkomste of kapitaal of albei 
te laat groei. En almal bied die hoogste 
moontlike rentekoerse Ons sal u help 
beslutt cor die re te en vir u. 

U kan ook met ons g spesialiseerde 
beleggtngs-adviseurs gesels. Ons finans 
beplanners. Versekeringskonsultante 
Die land se voorst Iinanskenners IS hior 
tot u beskikkin 
E nmaal 'n Nedbanker, altyd 'n Nedbanker 

DIS 'n uitgemaakte saak. Sodra u 'n 
Nedbanker word, begin dinge gebeur. 
Van daardie oomblik af verloop u sake c I 
ho m er voor di wind. 

Eerstens help ens u om sukses te 
behaal in al u doelwitte 

En dan sorg ens dat u 'n inkomste 
kry wat by u su kses pas 

Kom loer so gou moontlik in by u 
naaste Nedbank- tak. Vertel die bestuurdor 
wat u posisie is en laat die res aan 
hom oor. 

Nedbank haal die geldelike laste van 
u skouers af sodat u vry is om te konsentreer 
op die dinge waarvoor u universiteit toe 
gekom het. U studies en u toekoms. 

Hoe verder u vorder. hoe harder 
werk Nedbank vir u. 

Nedb nk 8eperk (',tlr 91 tr rd H rl(j 1 b nil 

'n Lid van die Nedsual-groep. 
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TOEGIFTE 

GOEIE FLUITSPEL IN 
KONSERVATORIUM 
Galway kry groot ovasie 
DIE staande ovasie wat die fluitspeler James Galway Vrydagaand in 

die Konscrvatoriumsaal uitgelok het, was welverdiend. Met mecster 
like fluitspel en 'n eiesoortigc verhoogpersoonlikheid het hy die 
stampvol saal oorrompel. 

Die Program is ingelei met die 
Inleiding en Variusies "Trock nc 
Blumen" van Franz Schubert. Galway 
. c tcgnick en vertolking hct onmidcl 
lik bcindruk. Sy toonproduksic by hoc 
note is vcrbascnd terwyl sy la -r .gistcr 
'n bcsonderc karaktcr het wat 'n mens 
baie sclde by f1uitspclers teekom. By 
wissel die heldcr, skerp klank ook af 
met die gewone sagte, dowwe klank 
waar nodig. Die eienskap is hoofsaaklik 
tc danke aan 'n baic goeic instrument, 
(hy spcel op '11 goue fluit! ) en orndat 
hy vcr kiIlende mondhouding: gebruik 
om karaktcrspcl to kontrastcer. Galway 
se groot dinamiesc omvang is '11 under 
groot bate. 

By is gccnsin: 'n ftegmatiese speler 
nie, maar bcnut die instrument van die 
sagstc klanke denkbaar tot die hardste 
moontlik, Die offense onscnsitiewc ok 
taafpas. asic in die Iinkerhand van die 
klavicrbegclciding was at wat hinderik 
was in die werk. 

spcelstcr en dosente in t1uit aan die 
Konscrvatorium, Eva Tamassy en haar 
leerlinge. Die wcrk is ultgcvoer met die 
nodige sjarme en subticle Hongaars 
karakter. Wat kombinasle van virtuosi 
teit en musikaliteit betref', was dit 'n 
triomf. Ongclukkig het die klavicr soms 
die indruk gcskep dat dit agter die fluit 
aangeslecp mocs word. 

SONATE 

Galway hct dric toegift vir 
geesdrif'tige gchoor gcsp I. Di ecrste 
was 'n wals rn t ongelooflike socpcl 
lopics. Hy he t di~ met '11 glimlag in sy 
oe gcspccl asof hy dit baie gcnict. Die 
2de tocgif het die konscrt tot '11 

hoogtcpunt gevocr. Dit was Gluck se 
Dans van die gelukkige siele (oor 
spronklik vir fluit en orkcs), Hier het 
Galway met sy ware vcrtolking, ecn 
voudige skoonheid en gouc , bch 'rst 
heid vorcudag gekom. Elke fras was 
deurleef en clkc non t mooi r as die 
vorigc. 

Dit wil voorkom asof Galway erclls 
'n skakelaar het wa t vibrato kan aan 
of afskakel na willekcur. Sy vermoe om 
op '11 lang, hoe noot sagter en sagtcr te 
specl en dit dan te laat wegsterf', getuig 
van sy volmaakte asembchcer. 

In die sonate vir viool en fluit van 
Martinu was dit die hoc register van die 
fluit wat karakter aan veral die derde 
beweging verleen het, Die heel boonste 
note van be ide die klavier en fluit 
veroorsaak nogal 'n interessante effek. 

Na pousc hot hy die Hongaarse 
Fantasie van Franz Doppler gespccl. 
Hy hct aangekondig dat hy die werk 
opdra aan die gewllde plaaslikc flui t- 

MEESTERKONSERT 
James Galway kan tereg, soos icniand opgeinerk het, die Fritz Kreisler 1'(11/ die fill it wet ikt gem ent word. 
Sy aanvoeling om sy gehoor op te som ell sy vcrmoii om die aandag te JIang. is '11 wcrklik guwe. l/y is op 
die klavier bygestaan deur Phillip Moll. Die konsert is afgesJuit met 'n 

blindc man sc wcergawc van Rirnsky- 
Korsakoff se Vlug van die Hommelby "[. UNSUITSTALLI iM ;;;;;;--iiiiiiiiiiil (Galway het nic die bladmusiek by .r 
hom gehad nic.) Teen '11 dolle vaart het 
hy (tcrwyl hy oar die begeleler s 
skouer Iocr) weer ecns sy gewcldige 
tcgniese vaardigheid bewys, 

Die konsert was ougctwyfcld 'n 
L1EFHi~ mecs te r ko n scrt. Fluitspclers soos 

James G a lway word 111'e igte elk bos Daar word Suid-Afrik: ,'\11 kUI1S ook werk V:lI1 intcrna ional kunste- Op 28 A? k JJ,' . J hr. • pn spree' mnr. enning uitgeskop nic! ten toon gestcl: Picmeef-Iinosn C en naar soos Antoin Bourdelle, Kiith 
Snymoll 'II byeenkoms 1'011 die ASK ill . , lOUIS HEVNEMAN Anton van Wouw bceldhouwerke. :1,- Kolwitz I' ranee ('0 Me .1Il ,II n: Arp 
~e~wdm~Weo&ilieGRAM~-_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~R~~MArehl~n~. 
TIEKA VAN UEFIIl~'. die de- _ _ 
hlilltbunde! vall Jaap SteYII wat KroOI IMr~~nl~'1I1 n~~g .111 -rLaom 
belangstelling gewek lief. Die vergadc- au, .:::I" • - a •• • I II 
ring begin om 7.3011111. 

un 
GS'~N 

DAAR word vir aIle smake in die bceldcndc kunste voorsicning gemaak in di uitstalling tan. hy di 
Rembrandt van Rijn-Kunstigting. Die J1oofkantoor van di Stigting i glee langs die Stell nrijk 

Wijnmuscm by die verkeersligtc aan die Strand-kant van Dorpstraat. Alrnal al iets vind vaarvnn hull '.1 
hou. 

BE rrrn OVEN 

Kort un 
DIE Nag vall legio, P.G. du Plcssis sc rst drama, h t a. ntralc 

terna die rituele stryd tusscn geed ell kwaad. Die. t uk, met sy be 
sondcrc sterk dialoog en aangryp nd dramatiek , is een van die bcste 
dramas in A frikaa ns. 

Die J volg van D ilk s volgchouc 
verset is dar hy in 'n oornhlik van 
waan in deur ( h uley vet mr 01 word 
'11 dood wat dour Dogomun n sy dis 
sipels h plan word. 

(Vervolg op bl. 9) 

STELLENBOS(11 sal binnekort 'n program pall Spaanse danse te sien 
kry. Die program word op Sa terdag I Mei om 8.15 nm. ill die I/. B. 
Thom-teater aangebied deur Marilla Keet. Die Fiamenca-dansers wat 
sal optree is Hazel Acosta, Mavis Bekker en Emilio Acosta. Die 
F'lameco-kitaarspeler is Santiago Luna. Daar sal altesaam sewentig 
sangers ell dansers aan die program deelneem. Besprekings word 
behartig deur Edrich. 

D) 'om III dra die I radision I' 10 • 
rustinu vall die duiwcls ruuur 111 t 
hom saum , maar Ity j<; ok n Iyn psi - 
loog, By buil tclkens die swnkhcde V 11 
kurak ter uit om hulle t verrompcl, 
wan rna hulle totaal \ -illoo III lin miem 
optrec. 
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Referenda negatief - 
DIE gebeurtenisse wat aanleiding gegee het tot hierdie jongste krisis 

in die geskiedenis van NUSAS, is die uitslae van verskeie referenda 
oor sentrumaffiliasie wat gedurende die laaste paar weke op alle 
NUSAS-kampusse gehou is. NUSAS het twee oorwinnings behaal en 
twee nedcrlae gely. 

Di lkeys het met 1 161 stcmme 
teenoor 854 besluit om sentrum 
affilia: ie te behou (stcmperscntasie 
32%); Wits het ook hierdie vorm van 
affiliasie gocdgekeur met 2 908 stem- 
f!lc teenoor 2 497 (sternpersentasie HEROORWEGING 
53%). Aan die ander kant, het Rhodes In sy kommentaar oor die uitslae 
sy ontevredenheid met die stelsel uitge- het Sean Moroney, Direkteur van Korn- 
spre k deur dit met 723 sternrne teen . 
474 t vcrw rp ( temper entasie 82%); munikasie van NUSAS, gese dat . NUSAS sal moet aanvaar dat hy net op 
die Pietermaritzburg-kampus van die die ondersteuning van 'n deel van die 
Universiteit van Natal het ook sentrum- 
affiliasie verwerp met 811 stemmc teen Eng~ISSprekende stu~ente kan staat- 
523 (: tempersentasie 67%). maa . Gedurende die volgende paar 

Dit betoken dat Wits en Ikeys dus weke moet NUSAS sy hele strategic 
.• • S heroorweeg en poog om dJ'e' steun t Advokaat C.R. Swart, voorrnalige 

die emgste kampu ·c IS wat nog sen- wa 'i trum-geaffilieerd by NUSAS is hy wet het, te versterk. Alhocwel die Staatspr ident, het be dank as kanse- 
. nederlae teleurstellend was, is die plaas- lier van di Universite it van die Oranje- 

IKEYS PASSlEF like NUSAS komitees nog besonder Vrystaat na 'n termyn van 26 jaar. 
, ... . bedrywig en gaan hulle nog geesdriftig DEEGPIL 

Volgens, n berig 111 dl~ N_atzonal voort met hul maatskaplike projekte, 
Student, n nuwe publikasie van by. landbou-ontwikkelingserninare al- Die Prokureur-generaal van Trans- 
NUSAS, het die voorsitter van U.K. se dus Sean Moroney. 'vaal het onlangs 'n verklaring uitgereik 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~waarind~~k~d~~S~d~g~w~ 

handel oor die dood van 'n eerstejaar 
student aan die RAU tydens 'n ont 
groeningserernonie van alle blaarn ont 
hef is. Dr. Yutar het verklaar dat die 
drie stud ntc in die saak asook die 
primarius slegs 'n plegtigheid uitgevoer 
het wat hulle in vorige jare self onder 
gaan het. By het egter bygevo g dat, 
indien die voorval in die toekoms 
herhaal word, sy benadering in soverre 
dit Transvaals universi teite be tref 
anders mag wees. ' 

VER, LAG AANV AAR 

Die aanbevclinge van die Snyrnan 
kornmissie oor swart universiteite t crus 
nou by die Minister van Bantoe 
Administrasie en -On twikkcling. Die 
raad van die Univcrsiteit van die 
Noord he t die Snyrnan-vcrslag op ] 
April e nparig : anvaar. Die Raad hct sy 
waardering uitgespreck vir die bcvin 
ding van die kornmissie dat die onluste 
by die universiteit op 25 September 
1974 nic die gevolg was van 'n k nflik 
tu: sen die studcnte en die bestuur van 
die univcr: iteit ni. Die uin oerende 
komi+ee van die Universiteit raad het 
g SA hy waardcer die decglike manier 
en die objcktiwiteit waarrnee die 
Snyman-kommissie die kw ssies behan- 

Mnr. Georgiad s (Wits Student) het sprekcnd kampu s alit: mlik. B _ d I het waarmec die universiteite te 
voorts verklaar dat SAl' ,SS voor- tuursverki sings sal in die nabye toe- MATII~ GETUIG kampe het, aldus Die Beeld. 
n me om m t di ASB en SASO, wat koms g hou word. Volg ns die VOOT- Die Burger brig da t getuieuis ge- Daar is groot komm r by die univer- 
vol 11 hom lhei potiriek organi si sitter, mnr. Sarbutt, i. daar egter gccn durend die verhoor ond r andere gc- sltcit dat die dinge wat wrywing tussen 
1 • le kak I, tit g 100 waurdigh id van blinde haas ni . lewer is d ur mnr. Johan Gelderblorn, CEDRIC DE BEER blank en swart veroorsaak, uit die wcg 
di nuw organisasi nie-politiek r _ __,.. ~.._-~-------------~~--------------lgcruim moet word. lIiervoor stet die 
oogm I ke In di gedrang bring. kommi. sic onder andere voor dat ter- 

MAAT A 'TIKE VERENIGING wyl di raad van die Universiteit in die L hand van '11 . wart m ierdcrheid moet 
A vees, dos ring en adrninistrasie aan 

AKEL IN 1'ER UNIVERSIT ER blank ell sw;~~~r~~a~~~~et word. 

I 

S.R., Dirk Kemp, gese dat sy Raad 
vasberade is om groter getalle studente 
by studenteraadsaktiwiteite te betrek. 
Die lae stemp rsentasie toon dat die 
bclangstelling glad nie na wense is nie. 

OUD-SR LID GETUIG 
OOR KOMMUNISME IIMM}' GEORGIADES, snuienteraodsvoorsitter van Wits, wat ernstige 

twyfcl uitgespreek het oar SAF1~SS se beoogde nlc-politieke oog 
r:ler~e, juis omdat ": liggaam p_0og om In:f di~. ASB en ~'A~O :e VIER studenteleiers en 'n dosent het in die Johannesburg landdros 
skakel, wat volgens mnr. Georgiades albei politieke organtsastes IS. hof op aanklagte ingevo1ge die Wet op Onderdrukking van die 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Konlfnunisnle venkyn. 'n Groep van sowat 50 ~udente het buite die 

Ge loo1waard"'ghe;d hof met plakkate gestaan. 
II II Die studentcleiers is Glenn Moss, 

S j 
Charles Nupcn, Cedric de Beer en Karel 

van a ess Tip. Die dosent is mnrv Edward William 
Webster van Durban. 

in twyfel getrek 
DIE sligting van SAF ~SS (South African Federation of 

English Speaking Students) is met gernengde gevoelcns in die 
geled rt; van hngelse- en Afrikaan e karnpusse in S.A. ontvang. Die 
pre. ident van die ASH mnr. Martus Schalekarnp, hot die stigting van 
di organlsa ic, wat hom o.a. uitgespr ek h t ten gunste van skakeling 
met die ASH verwclkom. Daarent n voer mnr. Jimmy Georgiades, 
Sk-voorsitter van Wits, {an dat die organisa ic se verklaa de nie-poli 
ti ke doel telling in stryd is met y oogrnerk 0111 a teenvoctcr vir 
NUSAS te dien. 

LEIERS 
Moss is 'n voorrnalige voorsit ter van 

die Studenteraad van die Universiteit 
van Witwatersrand. Nupeu en 1 ip is 
voormaligc voorsitters vun NUSAS en 
W bster is 'n 1 ktor aan die Universiteit 
van Natal. De Beer is lid von die 
huidig hoofbcstuur van NUSAS waar 
hy betas is met die portefeulje Onder 
wys. 

Hulle word daarvan beskuldig dat 
hulle die oogrnerke van die A. N.C. en 
die Suld-Afrlk. anse Kom munistie sc 
par y wou b vord r. 

SAMEWERKING 

Matic-SR lid gedurende die 1973/74- 
termyn. By het gctuig oor 'n konferen 
sic by die Univcrsiteit van die Wit 
watersrand wat ook bygewoon is dcur 
Jan Heunis ell Picter Vorstcr. 

()p' Varsity 
V ASBYT AL RAAD 

Die damcskoshuis AMPER DAAR 
op RAU he t 'n sonderlinge preble m. 
Die Beeld bcrig dat ongewendste in 
woners hul intrek in die koshuis ge 
neem het en weier om 'n voet te 
verroer. Uitrook wil blykbaar ook nie 
eens help nie en die dames sit met die 
hande in die hare want dit is 'n uiters 
netelige problcem - of dalk 'n "nete 
rige? " Die intrekkers is luise. 

VOORSITTER BEDANK 
Mnr. Howard Eybers, voorsitter van 

die studenteraad van die Universiteit 
van Wes-Kaap het om p rsoonlike rcdes 
bedank as voorsitter en lid vall die 
raad. Sedert die begin van die jaar het 
meer uitgesproke stud nte groot druk 
op die studenteraad uitgcoefen orndat 
profe sor I. Mohamed geen vaste aan 
stelllng as hoof van die departernent 
van Wi kunde kry nie en Mnr. Eybers 
het gedreig om te bedank, aldus Die 
Burger. Die nuwe voorsitter is Mnr. 
Leonardo Appies, soos Mnr. Eybers 'n 
t ologies student. 

KANSELIER TREE UlT 

Die ei na ir van '11 bekcnde Pretoria 
hotel waur Tukkies gewoonlik hul 

dors gaan le: het, het verlede week sy 
hotel ~e deure in die gesigte van 'n 
klompi stud nte g luit. Volgens hom 
het hulle tc dors gelyk. Volg ns die 
eienaar raak die stud nte tc vrolik en 
verwilder dan t veel andcr gastc. By is 
van m ning dat '11 plek waar net 
tudcnte hy nkolll, dil.: ideanl sou 
wet s. Intuss n ly die Tukkies gcweldig 
dors. PUK SE DEURBRAAK 

Die Wapad be ig dat die Univl:rsitcit 
van Potchefstroom vir die eerste kcer 
in sy g ski.:denis ook amptclike drom 
pOpPI S IIp dj kampus sal he. Die 
dames '1 met keurige klercdlag en 
smaakvolle bewegings die gees van Kar 
naval uitbeeld. In 'n volledige verkIa 
nng nitgercik deur die voorsitter van 
di studcntera. d blyk dit dat die Pukk 
gaan poog om 'n de karakter aan hut 
drompoppies te gee. So gaan daar 
byvoorb Id w ggedoen word met 
blote uitlokkend klereclrag terwyl 
meer . klem ~ 16 gaun word op smaak 
volhel~ en tnt 'Iessante bcwegings on 
formasles. Intuss 11 oefen di .drompop 
pies en hul drag word ontwerp. Wan 
neer dit 'Voltooi i , sal di studentclaad 
en die Rektor 'n keuring uitoefen, 

hull die finale groen lig sal 

DIE atgelope va ansic het 10 lede van Stellenbosch se Maatskaplike V reniging 'n toer ondernecm na 
verskeie and r univer: ileite. So 'n toer i a1 baie jare g lede in die vooruit ig gestcl maar het vanjaar 

een werklikh id gcword. Die groep h t die unlversiteit van die O.V.S., Wits, R.A.U., en Tuks besock. 
I nd univ r. iteitc e v r niging . 

IDEAAL 

Daar word 'n Na ionale liggaam wat 
aile univer. it ite vercniging ~al in- 

Led) vall di) MtUmkaplike VerL'lIigiflg ufgelleem op die kampus Jlall 
P t U V.I.n.r. Agler: /{anna Schultz, Allure erafford, Hri Hasson, 
M( llica Raut'llbach en Danie Bolita. Voor: Zdda Bol('I\, G ni" Nil' 
tnand, Sallet Ander en, Jt1arictjie Hern/I(mli ell Pief Schultz. 

sluit, in die vooruitsig gest J. Di lig 
gaam sal nie polities, taal of .tnies 
gebonde wees nie. Dit sal alle universi 
teit vry staan om daaraan te behoort. 
• kaling deur die ASB of 
NlJSAS is hccltemal oll,lallvaarba'lT 
:Lang> ien bcid polities l:11 etni s g - 
bonde is. -Indi n cen van di twee 
g kies sou word dan sal die kdc vall die 
and r groep afgeskrik word. 

DlSAF IUASlE 

Die lcde van die toergroep wat 
g uader is, i. dit CCIl. dat die feit dat 
Stellcnbo. eh nie by oon van dic ASB 
of NUSA, geaffiliccr is nie, baic daar 
to bygcdra het dat die groep .0 go d 
ontvang i ; daardeur i bcwys dat Stet 
len bosch weI belang tel om 'n on 
p: rtydige liS$aam in die lewe tc ro p. 

Hull was ook bl:. onder beibdruk 
met die hoc beJangstelling en positiewe 
benadering wat op Wits ondervin! i . 
Di universiteite wat reeds besoek is 
h took aangetool1 dat hulle namens 
US sal skakel met univ rsitcite wat ons 
miskien nie haie goedgesind is nie. 
Volgens die woordvoerdcrs is die Maat 
skaplik vercniging van Wi1s nie baie 
simpatick tc noor NUSAS ell . y akti- 
riteite nie. 



Die Mati 5 

B. T.K. kui • r In 

NA 'n slywe stappie ill die warm SOil word daar 
genoeg energie om kitaar te speel en Ie sing. 

'n GROEP van sestig avontuurlustigc BClg- en Toerklublcde van 
Stellenbosch het die afgelope vakansie die Kouc Bokkeveld 

ingevaar. Onder hulle was geharde oud-BTK-aners sowel as nuwes met 
geen ondervinding van bergklim nie. 'n Uitruilstudent het ook die toer 
meegemaak. 

INSPANNING was. Die tradi ionelc "go-item" en ge- l~Id.'i;!1!I 
lag en skcrts rondout die kampvuur, 
het sornmigc vasby tcrs tOI ill die vroce 
oggendur wakker gehou, 

Die cerste nag is daar afgepak op 
Suurvlak naby Porterville. Die volgcnde 
<lag is die tocr ingewy met 'n stywe 
d rtig kilo met r so slap oor die Dros 
tcrbcrgc. Die verrukking om elk ong - 
reptc natuurskoon t· uauskou het Die cintlikc klirnrncry hct vrocgdag 
gter vcrcoed vir die mocisamc 11 die Maandug ecrs begin. Die gevrecsd 

uirpu ucndc stappery. Visgatcanyon is aang durf. Die VOOf 

middag is gcwy aau baljaar in die dicp, 
donker pocle, omring deur hoc krause, 
Na die oggcnd se gcdraal, het die groep 
die unicke ondcrvinding gchad om die 
aand in die donker te klim. Die VeT- 

KLiMMERY IN DIE DONKER 

RIVIERPOl~LE 

Sornmigc bergklinuncrs het vir die 
ccrstc keer die aand die ondervindig 
mccgcmaak om in '11 y skouc rivierpoel 
tc bad of hare onder '11 waterv: 11 tjie tc moeicndc toggie het mcnigeen 'n 

bloukol of '11 paar krapmcrkc besorg. 
Vir die uitgcputte k!omp Mattes wa 'n 
kampvuur die aand '11 welkomc g( sig, 

UNlEKE ONDERVINDING 
Een en alma! het die tocr as 'n 

unieke ondervin ding beskou. Teen die 
cinde van die toer het almal nou wei 
wie mccr so normaal gcloop nic, maar 
dit was nietcmin 'n bruingebrand. en 
gclukk ige grocp war al singcndo 
Stellcnbosch t ruggck r het. 

STUDENTE-DOSENTE VE 
IELO P 

DIE Matie het hom dit ten doel gestel om sekere stappe te necm om die verhouding tus en studente en dos nte op 'n verantwoord like wy c 
te verbeter. Een van die eerste stappe is die evaluering van kursusse deur verskillend dosente aangebied. 
Daar word beplan om vraelyste in voorgraadse klasse uit te deel voorlopig slegs in derdejaarsklas e waarin daar van die studenrr verwag 

word om 'n evaluasie van die kursus te gee na aanleiding van spesifieke vrae. 

SAMFWFRKIN 

jaar 
Die wyntradisie van Witzenberg stam uit die 

jaar 1700. Vandr g h t Witz nberg n gesellige wyn 
vir elke glasie. Vir 'onskyn en samcsyn. Vir 

vrolik skink en saamdink. Klink op die wynvreugde 
v n Witzenberg - w r wyn van di land. 

DW34A 
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ST ~ LLENI30SCII was die laaste kan:pus om standpunt in ,te neem oor die huidige NUSAS.str?minge op 
Suid-Afrikaanse kampusse. Op die laaste SR-vergadenng, gehou op Donderdag, 8 April, het dle 

Studenteraad ook begin met 'n ondersoek na fakulteitsbaadjies. Dit kan moontlik daartoe lei dat die 
baadjies wat op die oomblik deur die Mediese en Regsfakulteite gedra word, sal moet verdwyn. Interessant 
om op te merk dat die S.R. baie vinnig skeer oor die tnteruntversiterc mosies en soveel praat oor tegniese 
punte in die reglemente. 

Edwin het hicrdic moontlikhcid in 
aanmerking gcneem dcur te s6 dat die 
mesic nie 'n moontlike hcrlewing van 
die organisasie uitsluit nie, Die mosic is 
algemeen aanvaar. 

Hiermec het Stcll'nbosch duidclik 
in oorcenstcmming opgctree mct syek 
inler.univcrsitcrc beleid: om buite die 
bestaandc nasionale kampusliggame 
hccn, kontak tussen universitcite te 
bcwerkstellig. 'n Mens mag wei skeptics 
staan oor die moontlikheid cn cffek Oit Iyk usof die SR non bewus is 
tiwiteit van sulkc pogings, maar die van (en 1l10eg gcword hct vir) die 
onlangse verwikkeling het definitiewe manier waar op SAUK~TV die Matie 
vordcring vir Stellenbosch beteken. kampus behande1. Die programleier Ian 
RetHings vir die beplandc Studente- die program Pul~e het die raad i I 'n 
raadskonferensic, wat op 13 Julie brief gevra om hom op hoogte tt hou 
begin, verloop blykbaar goed. Stenen- van kampusg b ure met di (log op 
bo, eh is ook reeds nie'amptelik bctrok- moontliKc verfilming. Thys Loubser 
ke by 'n l111sionale konvensie (deur het egter daarop gewys dat die tele 
Rh des en U.P.E. geihisieer wat die visicdiens in di verledc alleenlik met 
moonttikhcid van verdcrc studcnte- groot moeite oortuig is dat daar op 

~ ~r_a_~_S_k_o_n_fu_re_l_ls_~_s_o_n_d_e_rs_o_~_. ~Stell~bM~ ook nuww~~~~ 
plaasvind. Intu. sen kry Tukkies en 
RAU, bv., mc'r as genoeg televisiedek 
king. Daar sal 'n brief aan SAUK-TV 
gerig word. 

trap kki oor 
I ONTA r is sek r d~e mees oorwerkte en gey~te ,woord i.n die 

Afrikuam e taal. Dit bly egter steed een vall di sinvolste ideale 
om na te streef', 

Oor verh t ring van die verhouding ttl sell die studente ell die 
1 ktore word duar al bale jare bcsprcking gevocr. Wat jammer is, is 
lat eli! nog nie verder as die lipp taal en vae beplanning gevorder 
hct ni . Vir praatjies het bcide die. tudeute n doscnte seker a! 
cno g gehad. 

NOli j dit so dat '0 universiteit primer 'n akaderniese inrigting is 
waai [ui akademiesc idcale nagestrcef moet word, kenni geso k 
word en die r gte leiding verskaf mo t word. 

Benewen enkele uitsond ringspogiug (.00: hyvoorh eld die 
van die 1 egsf'lkult it) is die mat van vry en onbckommerde 
kontak wat daar tussen studellte n dosente besta: n byna 
11< n- ~ ·istent. 

Aang len dit onrcalistics is om te verwag dat daai spont.aan 'n 
ollekti we optrcdc van die kant van die studente guan kom, wil 

Die Marie begin om hi rdie gaping te oorbrug. 
KI' g1c O( r die mctode waarop lesings aangebied word en 

buiemaal ook oor die inhoud daarvan is veelvuldig. Hicrooi word 
dan oor die koffictafel. gekla, maar die problecmsituasics bly 
die elfd . Slcgs di gemoedcre word vertro bel. I ie Mafic beplan 
<ius om met die III dige to st mming van die dos ntc (en hi r 
vertrou ons op vrye . amewcrking) te begin m t 'n poging om 
rudente to' te laat am kursus: te valueer en sinvoll voor t lle t 

111. ak oor die moontlike v rh tering daarvan. 
So word daar gehoop om die rapport tusscn studente en doscnte 

in die klasse te verbetcr, 
Ilierdie verhouding wcrk egter ua twee kaute toe. 'n Bcter 

verhouding tus on . tud nte en lektore implise r ook ln bydrae vall 
di kant van die student '0 bydrae wat sal ncerkom op beter 
voorberciding vir ktassl: en dus meer (of meet" sinvolle) work. 

Die verhouding tu, sen die dos"'r nde pcrsonoel en die studente is 
in 'nk Ie ander opsigtc ook gcbrckkig, Daar bestaan woinig, indicn 
cnige uk ling tuss n di student en die Senaat. 

J it sou dus ni so verregaande wees om voor t ste} dat daal 'n 
mate vall studentev rt enwoordiging op die Scnaat moet wees nie. 
Die Senaat b luit tt g i111111 rs oor s· kc wat di tudente op 'n baie 
dir kie wy. e raak. 

En op l<akultdtsradc. Yir '11 gcsondc panningsrelasie tussen die 
do. ent en die studente is dit nood aaklik dat daar d:uem nct 
geillister word na die voorstelle van studenle voordat kur usse 
gcfinalis el word. 

I aar word uu. gehoop etat hicrdic vcr oekc nie op dowe ore sal 
val nie. At necm dit lank om werklikhdd te word. 

Mcegaand met die besef ciat hierdie optrcde 'n kompromitte 
nde Huasie sal kep, at Die Matie met die nodjge verantwoorde- 

Iikh id te werk gaan. 

Stel1enbosch was op hicrdie stadium 
di enigste kampus wa t nog nie sy 
mening gelug het oor die huidige 
NUSAS-geb ure nie. Jan Bredenkamp 
het aangetoon dat die ASB reeds 
namens die ander Afrikaansc kampui se 
standpunt teen NUSAS ingcneem hot; 
en dat die Engel. taligc kampussc ook 
reeds individucel oor die saak besluit 
het. Dit was dus noodsaaklik dat hier 
die mosie aanvaar word, sodat dit 
duidelik kan wee. waar StcUenboseh 

Edwin Cameron en Tobi de Villiers 
h ,t 'n dring nde voorstel ing dien 
waarin hul vra dat die mad "met 
goedkeuring kennis ucem van die be 
sluit van v rskeic I'ngelstaligc kr mpus 
se om hut affiliasie m t NUSAS te 
bcelndig, aangesien hulle van mening is 
dat NUSAS nie meer in die huidigc 
op et 'u posi iiewc rol kau vervul ni ; 
en hullc sprcek die hoop uit dat daar 
iets positiefs hi ruit sat voortvloci vir 
begrip en samcwerking tu en alle Suid 
Afrikaans univer iteite. staan. 

Daar is egtcr nag bai mense op 
Fngelstalig kampussc wat glo dat , 
indien daar in gocdcr trou tc wcrk 
gcgaan word, NUSAS weer as nuttige 
organisasie kan herlcef', 

BH.INSFLS 
Tobi hct in y motive ring di mo ie 

g si n a 'n hegins lbesluit: dat dit 
daaroor gaan of St lien bosch met 
NUSAS saam tCI11, of Ilk. By het 'n 
wrgclyking gctrcf tuss n die optrcde 
vall die Engel. talige kampussc wat van 
NUSAS disaffilic r, en Stell' ibosch so 
dis: ffilia ic van ASB, om gan ander 
red s, 'n aantal ja re gclcde. Wat die 
mosie dus eintlik volgens hom doen, is 
om die betrokke karnpusse te v rw I· 
korn op dlesclf'd vlak w: ar Stell .n 
bosch nou staan, waar 011S ook nil' 
geaffilicer is by enige nnsionalc stu- 
dcnteliggaarn nic. 

HERLEWING 

Die Studente 
Se ••• 
Studcnte se ... 
• Dat hulle graag sal wi! weet ho veel 
Veiligheidsm.ulne dnar op die Stcllcn 
bossc kampus in di nagtelike duistcr 
rondsluip. 

• Oat NhELSIE darem al te veel ktink 
lla 'n eerste ou babawoordjie, sopperig. 

• Oat LANGI~NHOVI:.N of net DIE 
SENTRUM h elwat meer waardigheid 
bcsit. 

• Verenigings nie eierdanse mo t uit 
voer met hut vergaderdatums nie. 

N uuswaardig 
Ryno Louw, Die Laan 30, Skryf: 

baadjies 

SW ART OF ROOI 
'n Reglcmentere haakplek het opge 

duik toe 1 hys Loubser die ingcnieurs 
fakulteit s nuwe wapen vir goed 
keuring aan die raad voorgele het. Dit 
was duidelik dat die ingenieurs bcoog 
om die wapen te dra op 'n baadjie wat 
nic die arnptelik pruimrooi is nie. 
Lood Rabie het aangetoon dat daar 'n: 
rcglemcnt teen fnkultcitsbaudjies be 
st.WI1 wat ni di ampt lik klcur i nic. 

Dit plaas die SR in 'n moeilikc 
posit ic. Soos Edwin Cameron aangc 
toon het, het die Raad g en morele 
grond waarop hul die ingcnicurs sc 
aanso k kan weier, terwyl daar Teeds 
"onwcttige" baadjies deur die Mediese, 
Tandheclkundc en Regsf'akulteite gedra 
word nic, Aan die and r kant 010 t die 
amptellke kleure beskcrm word, anders 
kan dit in onbruik verval. 

lndicn di SR oorceukomstig di 
r gl mcnt optre , 1110 t hul dre ingc 
nieurs se aansoek weier; en dun aile 
verdcre vervaardiging van huidige on 
wettig baadjies vcrbicd, Dit sou mce 
bring dat die reeds bckendc fukulteits 
baajics gaan verdwyn. "n And r oplos 
sing sou wees om die huidigc baadji s 
tc bchou en alleenlik aile verdcre aan 
socke te weier. (Dit blyk dat die 
bestaandc fakulteitsbaadJles, 01 tell 
minste som ilgc van hullc deur 'n 
vorige SR erk 11 is. Sommige is ook by 
die heraldiesc veTeniging gcregis j' 'cr.) 
Die saak sal met di Administrn i 
b spreck word. '11 Mens voel egtcr dat 
die SR sou gou moon tlik hicroor 'n 
bcginselbcsluit sal 1110 t nl:~m. 

S1IEFKIND 

PIENKPIET 

MAG ek u vriendelik vra om asse- byeenkoms in 'n stampvol saal • praat oor die baie aktuele onderwerp: "S.A. N t 'n brokki oor die nuwe blou 
bl ief 1'n d,'c toekoms ook oor die p. k' t d' d d d' se betTokkenheid in Angola". Die len 'PIC: Ie sta sma moet Ie annc 
A.S.Y.S.- werksaamhcde in u koe- Burger (3 Maart) het na m ndelange ou weer ens skoonmaak. Dit gaan hulle 
rant verslag te doen? wyc nuusdekking oor Angola dit nodig etlike honderde rande kos en hul dink 

O d 2d M b b ld h t gevl'nd om op dl'e toespraak te reageer nie meer dit is snaaks nie. Hulle soek 
p ie c aart, yvoor ec , e 

M 
. , S V S l'n 'n bcrt'g. Ook dl'C EI'kestadnuus (12 nOli h rd na die student (hutto neem 

i11lster llcnni Smi1 op n A. . . .- 1---------------, M<lart) h '. met meeT as een kololll vcr· aan dis 'n student) wat die verfwerk 
slag gedoen. Die Mntie het gtcr oor die g~do n het. Die Matie i via die SR 
bycen oms sowel as oor die toespraak versoek om enige verdere vorme van 
gc wyg. artistieke katarsis wat op Pienkpiet 

In belang van ons Afrikaanse stu- '--ge_w_!_c_ek_k_an_w_o_r_d,_t_c_o_n_t_m_o_e_d_ig_,-.,..... 
dente, wat natuurlik by verre in die die mening lIan Die Matie dot diC 

R. WORSDALE en S. LOUW kryf: mccrdcrhcid is, maak ons staat op U betrokke spreker niks llUUTS gese het I S die Langehoven sentrum 'n samcwerking in die to koms. nil' sleg~ in Ilerhaling I'all wat reeds 
nie-winsgewcnde instansic'? (Dic Matic doell wel "erslag oor die die koeraflle vol was. Die Matic wi[ 

aktiwiteit (waar daar (.'lIige is) vall die graag oor tlUlIswoardige sake herig 
Volgens die wet moct dit so wees. StellelliJosse Verenigitl!;s. Na maondc· doetl ell nie slegs gebeurtenisse "op- 

T 'ell di huid ig prysc is dit moeilik I .1.:.;.a...:llg~'e_I_1 u_'_/fi_d_ck_' k_i_;ng::;._o_o_r _d_ie_s_o_ak..;.._\_vo_s_d_i_' _1_IO_e_m_'_' _l1_ie_-_R.ed.) _ 
~nkb~rd~goon w~s~mMk wmd~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ni . 

Op di " utrum s" pry lyste word 
n'l dic verkonpspry gemeld en oor die 
inkoopprys en die bruto-win word 
daar geswyg. 

Di vcrlaging van die "ni ·win. ge· 
w ndc" pry. van 12 tot I Oc pcr 
oppie koffil' heteken dat di' sentrum 
nou 'n vertic!. van 2c per koppie kome 
moet dra? Gestel dat daar 1000 kop· 
pies kofflC per dag verkoop word, dan 
sub. idiecr di bestllUf di studente tot 
'n bedrag van R200'! On~ hoo.p dat di~ 
R6000 maandelik c verhcs me aanl(!(· 
ding ge tot 'n verhoging van die ander 
pry e ni . 

On:; v rsock dus, dat die studentc- 
mad lid bcla met die Langenhoven 
senlrum. onder oek instel oor die 
prysstruktllur, n dat dit ann di" stu· 
dente bck nd gemaak word. 

WINSGEWEND? 

I M 
Ek sal graag wi} inteken op Die Matie in 1976 

Adres . 

• •••••• " •• ,,' 11 ••••••••• " . 

... 1i "., .. 

(Stuur inskrywingsvorm tesame mct 'n tjek/posorder vir R3 aan: 
Die Redakteur, Die Matie. Langenhoven-sentrum, Stellcnbosch, 
7600.) 
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FIDUERIGE BELANGS'rETIING 
IN 

BELANGSTELLING in die pas afgelope Herfsskool van die Univer- 
siteit van Stellenbosch het nie aan die verwagtings voldoen nie. 

Die bywoning van lesings was oor die algemecn telcurstellcnd. Van die 
vier kursusse wat aangebied is, hct die oor Suidwes by verre die mees 
te aandag geniet. Ook die praatjics oor die ontwikkeling van die voor 
skoolse kleuter het iet s inreressant opgelcwer. Die ander {wee ternas 
wa. mindcr geslaag te oordeel aan die gebrek aan belangstelling. 

In sy prautjie oor die skoolgcrecd- ROL VAN OVERS 
heid van die klcuter hct prof. Giel 
Stander, hoof van die Departement Op 
voedkundige Siclkunde, gewys op die 
bclangrikhcid van liggaamlike, gccste 
like en emosionelc skoolgcrecdhcid by 
die jong kind. 

Adv, D.P. de Villicrs, bcsturcndc 
dircktcur van die Nasionalc Pcrs, het 
oor Suidwcs as Intcmasionale Twis 
punt die rcdc gcvoer. Suidwes word he 

:::---------------- sk ou as die slcutel om konflik in Suid 
Afrika af tc weer en om vrccdsame 
naasbcstaan te bcvordcr. Vir hicrdie 
doel meet cwewig verkry word tussen 
die emosionele, antikoloniale bcwcging 
vanuit onafhank like swart Afrika, WHI 
homself sien as bevryder van rasgcnote 
in die "Wit Suidc" en, aan die under 
kant, blanke gcmcenskappe in die 
Suidc wa t hulsclf beskou, en wyd cr 
ken word, as pcrmancnte en waardc 
vollc inwoncrs van die sub-kontinen t. 

GESKIKTE ONDERWYSERS 
Jly het gewys op die ingrypende 

verandcring wa t sk ooltoctrcdc vir die 
kind inhou: vanuit sy informelc kef 
wysc word daar oorgcslaan na die ge 
reotinecrde atrnosfcer van die skool. 
Daarom is dit van die allcrgroo tstc 
belung dat die skoal gerccd moct wces 
om die kind te ontvang sk oolgcrccd 
hcid is dux nic sosccr die prohlecm van 
die kind nil', maar cintlik van die skool 
self. Die nood saak likhcid van gcskiktc 
ondcrwysercssc kan daarom nooit 001' 
bcklcmtoon word nie. 

Prof. Standel hct ook duarop gcwys 1)' Kl . k Vi 
da t daur 'n hcrwaardcring van nie- te asste -e ercniging van Suid-Afrika ltet Saterdagoggcud ;1 skyficvertoniug met musick flfIIllJehi)d 
blankc-hulp gcmuak kan word. Nlc- onder die titel "171e Rulers of Imperial Rome ': Die aanbicding is bv TeWO(JIl deur student c ('1/ doscn! 1'1lI1 
blanke hu isbcd icnd cs kan 'n groo I rol .... l_J_ . .5_: ..... ' _U_._I\_'._(:_~I_l_U_._k_J._K_' . __ 
spccl in die voorskoolsc ontwikkcling 
van die kind. 

Die rol van die ouer s, en dan mecr 
spcsifiek die mocdcr, is ook <leur prof. 
Stander uiteengesit: "Voorskoolsc spel 
is 'n ernstigc ontwikkclingsaak en die 
ouers hct mccr as losings nodig hullc 
het ontwikkclingsprogramrne nodig." 

BEDIENDFS 

S U IDWI~S-TWI SPUNT 

tc wcrk, S.A. sal na '11 grondwct opgc 
stet is wat vir nile betrokkendes ann 
vnarbaar IS, allcs in sy vermoc doen om 
dit te help implcmcntccr. 

1>1. Mullc r st- clat elk vrccd sumc evo 
lusic tot onufhanklikhcid in Suidwes 'n 
skrillc kontrns vorrn met di hloedigc 
burgeroorlog in Angola. 

DIRK MUDG' 
Mnr. Dirk Mudge, lid van die blanke 

afvaardiging in die Suidwes-bcraad, her 
Woensdag gcsc da t die gcbeurc in 
Angola vir almal die hcstc voorbedd 
was van hoc 'n mens nie JOIl sclfbeskik 
kingsr 'g moct gcbruik ni . Dit hct die 
vertecnwoordigcrs by die staatkundlge 
beraad in Suidwcs tot rcalisme ge 
dwing. 

MENSWAARDIGHEID 
DR. H. MULLER JIy het ook gcsc dat die sukscs van 

Dr. J1. Muller, minister van Buite- die grondwetlikc samcsprckinge afhang 
landse Sake, hct Donderdagaand dit van die mate waarin die blankcs bereid 
duidelik gestel dat S.A. nie inmcng nie sal wccs om die bruin en swart mensc 
en ook gccn inmcnging van buit wa t se mcnswaardighcid te erken en hul op 
daarop uit is om '11 bepaaldc politickc regte bedoclingc en integrileit te nan 
stclscl op Suidwcs af te dwing, sal duld vanr, en van die mate waarin die under 
nie. "Ek wil weerecns by hcrhaling 'n volksgrocpe bereid sal we s om die 
crnstige en opregte berocp op die blankcs se goeie trou te aanvaar. Die 
buitcwereld docn om die inwoncrs van sprekcr hct gesc Suidwcs . icn nic kans 
Suidwes die gclcentheid te gee om hul vir toesig dour die V. V.O. nic. "Die 
pOlitieke toekoms self en in vrede lIil inisiatief' vir die beraad 001' Suidwes het 
'n Blik na Karin' Hackman, mej. n die blanke leicrs in Suidwes uitge- 

an en is nic deur die Suid-A frikaanse 
Ingenieur, toon dat daar niks skort gering voorgestel of aangevra nie." 
met die ingenieurs se matematiese 
perspektief nie. SWAPO 

Dat Swapo se beweringe dat hy die 
grootste decl van die bcvolking v rtc n 
woordig onwaar is, word deur verkies 
ings bcwys, het hy gcsc. Swapo wil g 
ter, soo die M.P. L.A. in Angola, by die 
agtcr dcur inkom met hehulp van die 
Russe en die Kuhane. 

SW ART NASIONALISME 
BESTAAN OaK IN swA 
DIE. probt~c~ van ~~idwes is nie een om van terug te trek nie, maar 
, dlt ver;ls n reahstlese benadering, het dr. T6temeyer Donderdag 
aand Voor n belangstel1endc gchoor in Eendrag gese. 
k H~ h ecrstens daarop gcwys dat daar 'n verskiJ is in leierskapbe 

~ o~mg tussen oos Westerling en die swart voll'cre van S W A Die 
II1vlOl:d vall die K rk hel r I 'k . I ' . . 1 t I' ( I )CS oUlllg llar ontstaan dilt kennis die 
lOogs C waan. C IS Lo.v. ICiersl ap. III tsing h t r ed t { .• 
tradisionele leicrs. 011 S .ran III t 

Hy het dit bcklemtooll dat daar 
teken. is dat die tradisionelc leicrs nic 
meer die mcerderheidstel11 het ni . 

SWAPO geni t op die oornblik die 
grootstc steun as nusionale bewcging 
nie n t onder die Ovambos nie maar 
Oar die hele Suidwes. 
Hy het moontlikhede genocm van hoe 
SWAPO binne die huidige opset in 
S''Y.A: kan funksioneer. Dis in elkgeval 
dUldehk dat enige politicke b'sluitc 
Il10cilik sal wees sonder SWA PO se 
go dkeuring. 

SWART NASIONALISME 
N ~r. Totemeyer het verwys na Swart 
t uSlonalisme in S.W.A. Daar is geen 
Wyrel dat dit weI bestaan nie - dit 
WO:d ten noustc gekoppel aan sw rt 
SOS13lismc en selfs religic. 

SWARTKERK 
r l?ie swart kerke specl 'n aansicnJike 
i 01 tn die po!iticke ontwikkelingspros s 
sltl S.W.A. Die kcrk het dit reggckry om 
. ampo]itarisme te oorbrug 11 sterk 

integratief op Ie tree. Druk word egler 
steeds groll r op die kcrke 0111 'n 
politicke rol1e sp l'l. 

S.W.A. 
Daama het dr. Totem yeT verskiJ 

tende staatkundige moonUikhedc vir 
S.W.A. bcspreek. Daar moet gewaak 
word teen buite instansies wat wil 
voorskryf wat die Raad te doen staan. 
Die algemene tendens op die oomblik 
is 'n tuislandhcl id wa. r vera! die drit: 
noordelike gcbicde onatllanklikh id 
kan verkry. Di. swartes s('lf 'ou .gter 
'n staatkundige eenheid verkh.:s veral 
om ekonomiesc redes. Op die oombUk 
is daar drie gJOepc standpunte waarvan 
die middclgrocp die grootste is. 

Nou kall hulle nog olltspan: die 
optog voor die opwinding begin. 
llierno !let die spanning 1>all die 
trapkarwedren ses uur lank Ilet die 
heste pan die trappers 
spalliede geJJerg. 

.LA SIEK 

• 

INF A IE VANG 
PSO HUISI(OM 
ADMINISTRASIE ONKUNDIG! 

ONDER die geledere van di ]>SO-huiskomitcc heel' daar al 'n 
gernime tyd ontcvredcnheid 001' di finansiele vcrlie: e waarop die 

doeltreffcnde uitvocring van hul pligtc uitloop. 'n V rsoek: krif Clan die 
Univcrsiteit owerheid, waarin aangcdring ga~ 11 word op ho 1 huis 
komitcefooie, word oorwc g. 

Wee I1S die uitgcbrcldheid van die uitgaw . gcdek sal word, sodat d.:11 r 11 
PSO-'I'yk hct huiskomite .lede groot min tc ni van SHIh groot v dies .1. Il 
kommunikasieprohlemo om m e r k - hulk kant sprake 110 f tc v s nic. 1 ie 
ning te hou. Aile reclings en organlsasic sank is al by versk i gele nthed nun 
i.v.m. sosiale byecnkomstc \ 11 finder die ord g bring. onder and re by 'u 
studcnteb drywighede moe t per tel - ge 11111 ntlike v rgadering tusscn di 
10011 of per motor gcdocn word. Sly vi ic-rc ktor 11 die onder kei pri 
g nd pctrolpryse n t .lcfconturiewe mai iu Sl en primarius, Daar i gt r nog 
noodsaak hul am hul uitgawcs uit i nib v rder g korn us die maak vnn 
sak tc finansicr, omdat hul kwartaal- b lof'tcs om di sank t ond rsock Hi 
liks huiskomitc 'rook: nie naastcnby 
voldocnde is nie. CEll EK AAN INSIG 

Di 
FOOIE MINDER 

UIT, WES 
hui. komih.: kd 
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vir Suid '11 gcvaar. Wcs het minstens 4 
skoppens, nfi die uitkomknart geoor 
d el. A Oos egtur die eerst pakkie 
wen, selfs met die 10 of die boer, mo t 
hy terugspeel na die A-Q, Wat Suid 'n 
ekstra keerkaart in koppcns waarborg, 
Die tweede slaggat is meer subtie}, 
maar totaol logies, Suid kan bekostig 
om 2 koppens, 'n klawer en 'n ruit tc 
verIoor, Enigecl1 van die 2 verdedigers 
kan die klaweraas he, maar die ruiten 
heer kan net aan OOS afgestaan word, 
o?S ~an egter nie meer as 'n skoppens 
he me; Wes wet. Die nodige klawerpak 
kies moet dus gevestig word terwyl 
daar nog 'n keerkaart in skopp ns is, 
As Suid dan nog die ruitenheer moet 
afstaan aan Oos kan hy hoogstens ] 
skoppens 001 he en is Suid steeds veilig 

Int ressanthcidshalwe: As Oos die 
CCIste rondte met die koppensboer sou 
wen ell 'n klawer na Wes se aas 
terug peel, was Suid steeds veilig, Op 'n 
skoppcns van Wcs wen hy met die aas 
en finesseer in ruitens. Die Q3 van 
skoppens in bJindeman verhoed dan 
dat di v rd digers meer as nog eell 
pakkie in skoppens maak. 

1)11' is 'n nodige praktyk vir die student wat deur die diep waters van die lewe gaan om so dan en wan in 
'11 ekshibisioni ti C oomblik na die pen It; gryp. Dit is clkecn se gocie reg om aan daardie ekstra 

gevoelcntetjic uiting te gee, al is dit om 'n paar dae later in skaamte die cindproduk op tc fromrnel en wcg 
te gooi, Maar die bckommcmis 16 rondom dicgcnc op die kampus wat 'n crnstiger sank maak van die kuns; 
di gene wa t uit eli inspira ie van die oomblik iets pro beer verwerk met die nod igc kritiese aanmoediging 
II p rspira ie. Dit is juis hierdie kritiese aanmocdiging wat tans ontbreek, sodat studenteskrywers in 'n 

vakuum skryf. Daar bcstaan geen gcorganiscerde grocp wat deur middel van ge onde meningswisseling me 
bar die hand kan gee nie. Die gedagtes gaan dadelik na die betrokke vercnigings: die Engelse Vereniging, 
die Afrikauuse Studiekring en USAT. Weliswaar is daar al geruirne tyd gcluide te hoar in die ASK-hestuur 
wat dui op dcnke in hierdie rigting, maar daadwerklike optrede ontbrcek nog. Die ASK bemoei hom steeds 
op censydige wyse met die guru's van die letterkunde , in stede daarvan om ook geleenthede daar te stel vir 
studcnlcskrywers. 

Daar is tans 'n merkwaardigc gaping 
ill die bedrag wat aan andl:[ huiskomi 
tees uitbe1aal word en die bcdrag wat 
die huiskomitccs van die privaatwyke 
ontvan ,. Ontcvred nhcid heers dan 
met as motive ring v ral1we' red s: 

Huiskomitcc van privaatwyk' s 
pl,rsoonlikl! onkostcs is soveel hocr 
W' l1S die vcrsprciding van die koshuis 
It: de daar is nie 'n kWl~ssi van gou in 
di, gang af stap om i ts to org'miseer 
nie. Veral pctrolgeld is 'n "issue". Ook 
moet di' mense tydens die verwel 
komingstydperk ekstra losies bctaal by 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~d~ ~ckke waM hul~ IO~M d~ _------------------------------,Iand r koshui hui komit s bly 

P ns I, tli bludji van di ASK 
wnarin stud nt skryw rs kun publis er , 
hut verI do jaar '11 verrasscnde styging 
in gchaltc getoon: daar is weggcbrcek 
van 'n chaoticse tikpro cs en die bladjic 
i dcur i'n dru "kef han tecr. Ter aan 
mocdigiug i daar ook '11 boekprys nan 
die heste by drae uitgcloof. Maar onge 
luk ig het die blad nie weer v rskyn 
nie: die redc was skynbaar 'n tekort 
nan bydrae van gchalte. Maar dit is so 
dat daar op die kam pus, uitgcsonderd 
di p rsone wat Penseel g rceld onder 
st un, 'n mcnigte ander skrywers is 
p rson wat uit blote skugterheid nie 
hul pogings vir puhlika i wil voorle 
nie. 

KOSIIUlSBASIS 
En die r p vir die oorkoming van 

hierdie skugterheid is nie om plakkate 
op I pink wat bydraer nooi om hul 
werk voor t I ~ ni - hicrdic men e 
moet op 'n persoonlike basis gekontak 
word. Ek wonder of Penseel nie sy 
ill. amelingsveldtog op 'n koshuisb: si 
k n 100ds nie, 'n Vert enwoordiger in 
elk' koshuis kan got! op hoogte korn 
van wie die hand a, n di pen rlaan en 
• (I onder moeite 'n handvol gedigte 
ins, m I. 

Dit sal ook goei prj ktyk wc~s om 
weer 'n hlaclsy aan die skal"el-ruhriek 
af t staan.)11 die rubriek kan kritiek 
gel weT word op dh: stof wat in daardie 
sellde uitgawe verskyn, wat ook die 
'Ih. urdc situ'lsi • waf 'n twe janr gcled 
cheer het, sal uit k~kel: 'n hydraer 
rn< t dric 111, and wag op 'n kritics 
ont k(ling in di volg"nde Pens el van 
10 w. t III di vorig uitguwe g plans 
is. 

Hi rdie hhldjic is aJtyd 'n mooi 
poging, 'n dit k:m gurus ond r huiwe 
ring ond r toun word - Ifs ver kans 
a t r '11 S uilnaam, 

Die h cr end vakuum kan gevul 
W( rd met di danT telling van jets in 
die Jyn van '11 pneiry workshop. 
NatUl rlik kun korterige pro abydraes 
ook h. I1t, r word. (n so 'n kring kan 
va 'manskap wcTklik uitgcbou word. 
OJ Eng Ise vcr ·niging It ,t al geruime 
tyd si) 'n bespreking,:kring a'm die gang 
en dit word glo baiL goed ondersteun. 
In dk laaste dae het daar 'n ,timulc 
r ltd' .anbod van di nt van die 
lk 'ys geknm: 'n onafhanklike (nie vcr 
bondI, ,all '11 kult ,it nie) h .spr ing- 

A 'n moer bloeddoTstige trapkar 
kyker he! k my Sat rdag by die 
haarnaalddwai en kort duskant die 
Nedbank-tonnel verlustig. By bcjde PRIVAATWYKE 
hierdic plekke maak die pad 'n Idike Die onrustigheid van die huiskomi- 
kink I 11 by tye was die hoogste tees van die PS()..wyke, Libertas, Pieke, 
vennaak te vindc in di uitdrukkings cn Oude Molen en Aristea, oor die huis- 

~i\~rdOeC~e ~~::~t~~o~~ax~~~~'n~:~~:I:ll~ I~~~ komitecgelde wat hulle ontvang, is nie 
ongcgrond nie. Dit is nodig dut Ad 

hierdi, binncgevcgle 'n hoogtepunt be- ministrasie van die g .mor kcnnis neetn, 
reikN·, d kIt d' d oit is egter essensieel om dit haie 

a on er 1 I we fen cers d' I' . , 
kl

'k k kb d l' ulde Ik tc stel dat dlt me gaan om 
wer I y aar gewor - vera Vir d" d' .' d' tId' f I ,vergoe tng VII lCnste verng I1le, mam 

1 gene wa a " a ge .op ,paar Jaur bloot om die dekking van ekstra onkos- 
c1~ ke T 1 ngs cll, baan IS. Vir my.het tes in di uilvo ring van pligte. 
dll "Iyk asot die lOt:' "Ollcrs vanJaa 

Kring st I h lang om met Stcllenbosch 
III te werk ; Engel: en Afrikaans, Dual' 
is ook sprakc van 'n publikasie. 

Die uitnodiging is nou gerig en dit is 
'n go ie geleentheid vir die ASK en di 
English Society om hul kragte te kom 
bineer en die uitnodiging te aanvaar. So 

etienne 
van heerden 

kan hierdie twee verenigings mekaar 
ook bcter leer ken en in die toekoms 
aamwerk. 

OORKOEPELENDE 
USA T b plan om, tesame met die 

becordelaars van die drarnafces, 'n be 
spr king te hou waaraan die studcntc- 
kryw n wi sc werk opgevocr is. kan 
d clncern. As men wyer dink, SJI 'n 
oorkoepclende organisasie, met van die 
bcstuursl de van USAT, die ASK en 
die ENglish Society, vir byvoorbeeld 
baie stimulereude bcsprekings en voor 
dragte kan sorgo 'n Paar jaar gelcde is 
sulke aande in The Meadows gehou. 
Di kan op 'n informcle basis geskied, 
werk kan anonicm voorgedra word en 
met die folk-mat'Tiaal wat OilS ,op 
Stellenhosch het, kan ding met musiek 
afg wissel word, 

Die krcct is dus na 'n ger clde en 
gcrccldc bron van kritiek wat skakeling 
tussen penone wat in diescJfdc ding 
belangstel, sal bewcrk. tellig. Ons wag 
op die per one wat in die po. i. ie is om 
dit te docn, d t hulle 'n Icwendiger 
kun.l w daar sal stcl op Stcllcnbosch. 

TRAPKARKYKER 

mcrkbaar yler was in vergelyking met 
die ve rle de. 

Vir die wat tc spaarsumig was om 
die program aan te skaf; die hcrhaling 
vall 'n intcres ante. stukkic geskicdenis. 

Nadat die VSIS in 1969 'n trapkar 
elders vir 'n kornpetisie ingcskryf het, 
is daar in 1971 'n plaaslike trapkarwed 
rcn gcorganiseer. Vyf trapkarre het 
ingeskryf', waarvan slogs vier deelge 
neern he t. Dagbreck se kar het gewen. 
In 1972 het 18 karre ingeskryf'; onder 
andere een van Ikeys en Tuks elk, Die 
gctal inskrywings het in 1973 byna 
verdubbel na 30 en vanjaar is 'n rckord 
getal van om en by die veertig inskry 
wings ontvang. 

'n S KAKELBEAMPTE van Radio 
Bantu het onlangs op 'n baie 

positiewe wyse die volgcnde gese: 
"Ons, die swartes, vo I dankbaar 

teenoor die blankcs wat ons deur 
die donker nag van onkunde, heiden 
dom en onbcskaafdheid gelci het. 
Dit was 'n lang en hardc skof wat 
oor mcer as twee eeue gestrck het, 
Dit is met groot dankbaarheid dat 
ons na u, ons blanke leiers en 
voogde, draai met een van die mooi 
ste uitdrukkings op ons lippe: 
Montshepetsa-botego ke mo leboga 
ge bo esa (Hy wat my deur die 
donker nag lei, bedank ek as die dag 
brock).' 

Wat veral hier treffend is, is sy 
positicwe erkenning van waarui t en 
waartoe die Bantoe gelei is, Sy 
opregte dankbaarheid laat 'n men, 
bcscf dnt ons tog in rasscharmonie 
kan saamlccf, 

Jare gelede het Petrus aan die 
Christcl1c in verstrooiing iets dcrgc- PIETNAUDE 

liks geskryf: Bulle moes Hom wat 
hullc uit die duisternis tot Sy lig 
gclei het, verkondig. Alhoewel baie 
van hulle slawc was en in ornstan 
dighedc geleef het wat kwalik gun 
stig vir gctuienis was, wou Petrus by 
hulle die besef tuisbring van waar 
toe Christus hulle gelei hot, en wat 
dit Hom gekos het. 

Lank gelede het Paulus gese: 
"Maar deur die genade van God is 
ek wat ek is," Sender God se 
gcnade is ons in die ewige duis 
tcrnis; met sy gcnade is ons in die 
Lig in Chri tus. 

God se prys vir ens om tot die 
Lig te kom, was Hyself. Daarom 
moes Jesus kom en Sy Ie we g . 

As jy dus kyk na wat jy sono r 
God sou wees, en kyk na wat jy in 
Hom is, kan jy dankbaar wees dat 
die dag gebrcek hct en die lig helder 
word tot die volle dag toe. 

PROFESSION EEL 
Die trapkarre raak by die jaar mccr 

professioneel na wat ek vernecm het 
span Yskor sc kar R600 gekos om te 
bou, of te hint bou. Dit IS strclend vir 
die oog om tcgniese perfeksies te sien, 
en in die jare vorentoe sal die karre 
seker al meer professioneel raak, maar 
dit is in hierdie tyc darcm 'n Iclikc 
klomp geld wat Saterdag rondom daar 
die baan gejaag het! 

Die gevaar is dan ook dat die goeie 
gel'S van vcrmaak daarondcr sal ly as 
d elnemcr al meer geld in hul poging 
steck en dienoorecnkomstig crnstiger ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
mil< na 'n goeie posisil'. IM~~k 'n 

Die ingcnicurs sorg altyd vir gocie 
dag met huJ wedrcn (vera I not! dat die I-------------------------~----.....I 
akadcmie almal in sy wurggreep het). 
die organi. asie was 'n groot taak en het 
puik geskicd, maar dit is nodig dat die 
gc,ond gees wat tot dusvcr gcheers het 
- ook vanjaar - nie ge 'Jlloor gaan 
word in 'n "rac{' to fame" nie. 

RACE TO FAME han 
DOUGLAS LAWRIE 

GAPING 

Noon] Deel 
SUID Skoppens: 9 WES: J 10865 Bieery 

Hartens: A42 H76 Noord Oos Suid Wes 
Ruitens: QJ 1074 R65 1 Ktawer Passeer 2 Rui- 
Klawers: QJl 04 KA852 2 Skoppens tellS Passeer 

Noord S: AQ32 Oos: S: K74 2 Skoppens Passeer .3 Kla- 
H: KJ53 H: QI098 wers Passeer 
R: A32 R: K98 3 Hartens Passeer 3 Gen Almal 
K: K3 K. 976 Troef Passeer 

UID se spelkontrak lyk doouveilig en na die konvensionele 
uitkomkaart is di( ook, Maar hoe sou u gespeeJ het? Met foutiewe 

tegniek sou u lelik in ~ie sop beland het en u tcreg u maat se woede op 
die ha1s gehaal het. berste stap: Spee] laag uit blindeman. A1 Jyk dit 
waarskynHk dat Wes wat graag skoppens wil aanval die heer sal he 
bchoort u geon oomblik te twyfcl nie. U 9 dwing Oos om die pakki~ 
te wen. (In die gevat met die heer, maar dit maak nie saak nie) As Oos 
weier is u natuurlik ook veilig. As Oos egter die speelkans het, sit hy in 
die knyp. Sy beste kans is om nog 'n skoppens te spee! wat u met die 
vrOll in blindeman wen. 

Tw cdc stap: Die klawcrhecr word 
uit blindelllun gc, peel en nk 'Il hart 11<1 
di . aas om ill ruitens te finesseer Ili ! 
As Wes wen en 'n skoppclls terug. peel 
wen bIindl!man s aas cn nOli volg 'n 
hart 11t1 die eas en die finesse in ruitens: 
Oos wen met die heer maar dit is die 
vcrdedigers se laaste pakkie, A. Wes die 
klawerheer weier, volg nog 'n klaw 'r na 
die vrou, As Wcs sl eds w i r, skuif 
Suid met v,iligheid nu dil. ruitcn- 
111 sse. Oos wen met die heer en specl 
'11 skoppens maar nou het Suiel gcnoeg 
pakkies. Hy wen met die lias en llccm 
die res, 

LEDETAL 
Soos af tc lei uit die bedrac wat 

uit b 'taal word aan ander koshuisl::, i, 
die bedrag wat 'n betrokkc huiskomlid 
ontvang afhanklik van die getal lede in 
sy koshuis. Oie privaatwykc, wat SOy I 
minder vergo >ding ontvang (na wat ck 
verne m tot 50% minder) spog met van 
di grootste ledetalle, 

Struwclingc oor geld is altyd 'n 
embarra. se endc en onelega tc aftcle, 
maar hi rdie ill 'n situasie wat aandag 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ verili~.(S~nvo"c~Fbcrigcldel~ 

SE 
MENSE 

Oit is aanloklik om dadelik die 
ruitenfincsse te probeer want as dit 
werk ma(lk Suid 5 ruitenpakkies, As hy 
egter so ,p el wen Oos met die heer en 
spec] sy laa, te skoppens, Suid se aas 
word dan uitgejaag terwyl hy nog net 8 
pakki s het. So gou hy 'n negeude in 
klawers pro beer vcstig (in hartens sal 
hy ook nie sukses he nie) wen Wes met 
die , as en ncem 2 skoppens. 

Het u ~llbei slaggate raakgesien? Die 
eerste i elementer. Slegs skoppens is 
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CHRISTELIKHEID IN ONSEKWEN ? • 
jou muklik skuldig maak aan boge- On. is d cl van '11 gcme nskap met 
noernde orndat daaT. d ur [are (wantin tearers on portv Ide ell wink Is en dit 
elke slag 'n mandant verkry is om die wat verdcr aangcbied word n elke n , 
beleid dcur te voer) wcinig gcdoen is wit en bruin, het 'n bcho .f'te ann 
om vcrhoudinge op '11 dinamiese wyse hi .rdle voorregte wat h skawing ous 
te vcrbcter, Sclfs nic ccrs in die bcken- hied, Mocuie dat ous praut van 'n 
de "gee my es maande-tyd" nic en ul Klcurling-prcble III 0 die swart-gcvaur 
dit nie enige mens ccn or die: ndcr tyd nie, maar kom ons aunvanr hom I' 

U korrespondcnt sou sekerlik beter Irustreer nic? and r kleurige, speel ""U11 met hom 
gevaar het as hy darern 'n bietjie D.v.W. ANTWOORD: Maar die takti k is om in plans van kriek t, sit saam in die '} hOI1\ en (II ink 
koherensie en geloofwaardigheid aan sy prakties politick t vo r en die voor- saam koffie in die Lung uhoven. SO WI! 
brief gcgee het. Korn ons kyk na 'n d ! di 1 I ili ons 'n groot de I vall die bevolking nan 

O W kli 
. di b IT is jammer om op 'n tyd en na e e van ie oopste van ic 19~ ons kant kry en ons ook moontll 

paar van .v. . se ppe 10 ie os. . hoogtes 800S die Thorn t uoem, val Hy me en dat aangesien daar niks waar die son maar flouerig . - k D" loswikkel van isolasie cu voor-oord el. ons liewers die briefs rywers a'1O. It IS 
VERLORE sedert verlede jaar in verband met die skyn vir baie in S.A., mens nog so 'n ou plan _ die en van die aandag Verder kan die briefskrywer log 

, moontlike oopstcUing van die H.B. t b . If t d lib I 1 (k verduid lik hoc mens uun 'I) kl urling 
2 R · klei di . CIT I moe pro eer om jouse ever e- aftrek van I ra e p ann 00 van Seer VCf,IU1'(}"II'k dut die II er ItOl11 wnt 

mge: em iamantring, ame. e. Thom gehoor is nie dit "wel moont ik" kk di kli t f 1 t) d t U " 
4788. Provinsielaan 5, Stellenbosch. is dat "'n kommissie aangcstel kan dig teen kleinlike aanvalle op die ple e waar I ippe gc re te , ~ Kleurling is baie lief het. En dan hierdie 
Blou leerbeursie met RlO kontant. word en dat ons oor 'n paar jaar 'n persoon. 'n Briefskrywer wat dan mens v rstom staan e,tk~ lag as dit skrille kontras daarm e "hockom h t .. . . , w~cr probcer word. Miskieu mod ous 
Lydie Botha, Minerva. antwoord kan verwag. En intussen wat In die proses me eers behoorlik nook prob r om ni dingo ill bri • WI;) t die blank ons dan ni 0 '() li dut 
Bril in rooi leersakkie. Kontak Mari- die Kleurling geduldig vir die uitleef deeltjic bydrae om op 'n "verant- lees wat nie duar sturm ni . b rdji oos BLANKES ALLHNLlK 
anne Visser, Minerva. van ons Christen-woes in dade wat Ilk " dl d e,u. nie nodig is ni 'l " Sil h)' K k C ' S . k I woorc e i e wyse gesin ie e on- Ek s~ we >r kom ons as studente wys Ek stel ,11't ten slottc a,'111 mnr, wer or osie. onta ene wane- seker nog 'n dekade of wat me saa sa \.I v .... • 

poe), Nemesia. maak nie". ' der die vergrootglas te pJaas rue! die wereld buite ons universiteit hoc Fronem 11 d. t k mind r .ontant en 
lvoorring: Kontak Marianne Wiese, KOIll ons ignoreer die sinspeling op Iedergeval die briefskryw r mag ons politi k voer en lcef in vrede mel meer b skeie is met die trompcttcr van 
Nerina, die Erika Theron-kommlssie en let op dalk reg he as hy praat van sarkasm , ander mense s. am, Ons i. nou ecnmaal my n urn. En verdei skryf ck ook met 

die blatante koppcling van integrasie rnccr gcloofwaardigheid en argurncnte en allyd saam mel swart en bruin in 'n tikki vrces (\I sien klaar ho heftig u 
met "Christen-wees ... " Let op die wat nie reggcskaaf is nie. (Oat 'u ml.!I1S hierdie land. Ons kan nic duarvan ont- rcagecr het)! U sill ook ve t dal 
wy';l£, waarop O,v.W, sarkasties suggc- nog duideliker argumcnte nodig het om 'nap nie n juis daarom i detente, diu- mcnsc huh! maktik ctlkette om ander se 
reer dat Christen-wees in dade nie tans iets wat vanselfsprekend moet wees te loog en die wegbewecg van dikriminasic n k hang .n di • tigma van anderswe 'S 
saak maak nie (behalwe seker vir sekere verduidclik is vir my moeilik verstaan- (en laat ons ni ~ hierdie woord verstaan us ondersteuner van die "regte" patty 
Iiberaal-denkendes). baar). Maar ek wil toegee, 'n men kan soos dit ons pa Hie) nodig. kan jou n t tot nadeel strekl 

En dan gaan u korrespondent voort r.:=::::;;::=====:::::::===::=:::::========:;:===::.:================ 
om heldhaftig vir die oopsteUing van 
die Langenhoven vir die Kleurling 
workers te pleit, Op 'n losserige wyse 
koppel O.v.W. die plcidooi aan licfde L.o._ ..... -- ..... --------------------- ..... ------ ....... ---------~ 
vir die naastc (wat Bybels en nie 
kornmunisties is nie): aan ons nuutge 
vondc grootml!llsstatns (danksy die 
Ecrste Minister) en sommer les bcs aun 
ons godsdiens (wat egler '11 klug is 
nieteenstaande die scndingwerk wat 
ons kamma doen ... ) 

Ag nee D.v.W. moet die Matie se 
ruimtc darem nie so l11ors; nie so 

r.'!';'~~Off'I!'O ~~I!I"t"~""II'!'!!'!'!'I'!'!"!""!II~"'1 misbruik nio, Vir 'n oop gcsprek oor 
die sake waarna u verwys hct is daar 
sekerlik 'n behoefte. Oit is inderduad 

~I(_~~t.,,...~tl noodsaaklik dat ons, OilS gesindhede 
~D:lI1~gl onder die v rgrootgla<; plans, maar dun 

op '11 vcran twoorddik wysl!. 
U soort skrywc laat mens egter 

sprakeloos en ictwat sprakeloos. As II 
g~woon wi! pteit vir die afskaffing van 
apartheid (in 'ns minder of mecrd r 
mate), doen dit! En as u mccn dat u 
en ander se godsdiens 'n klllg is, se 
dit! 

Spanr ons cgter die vcralgemenings. 
die ongetnotivecrdc stelJings en die 
sarkasme. DH pas nie in '11 gcsprek van 
lcwcnsbelung l1ie. Eks siell uil I1U 'n 
Icwedigc diskussci in O.M. maar dan 
moet ons tog ons onderwcrpe presies 
afbakcn, OilS voor-oordele wegpak ons 
argumcnte prob er regskaaf en ook ter 
willfl van tradisionele studl!nte-vry~ 
moedigheid, skuilnaam in die Eerste 
rivier gooL 

PE'RSONE wat van hierdie ko- 
10m gebruik wil maak, moet 
briewe of poskaarte met die 
volle besonderhede (insluitend 
hul eie adresse en telefoon 
nommers] rig aan: Die Redak 
leur, Die Matie, SR-kantoor, 
LSS, Stellell/Josch. tngeskrewe 
studente van die Universiteit 
van Stellenbosch kan gratis pia- 
sings doen. Vir ander persone 
is die koste RI vir elke veel 
voud van 30 woorde. 

JOHANNES D. FRONEMAN, OUDE MOLEN: 
ONDER '11 ietwat "vlciendc" opskrif "Christelikheid Inkonse- 

kwent", skryf D.v.W. sonder dat die inhoud van sy brief deur 
middel van argumentasie so 'n opskrif regverdig oor 'n hele paar sake 
(D.M. 24/3/76). Basies lyk dit na 'n poging om 'n liberale houding 
jcens die Kleurlinge (en ander nie-blankes") aan te moedig: om 'n 
skuldgevoet by Christene aan te wakker. 

GEVIND 
Goue damcshorlosie. Voor Spur opge 
tel. Kontak L.P. Terblanche, Ecndrag. 
Parker-balpuntpen. Gevind by Ou 
Mu tual-tennisbane naby Sonop. Kon 
tak N. Hoogenhout, Helshoogte A206. 
Chem ie-leer by II u ishoud ku nde-gebou. 
Kontak mojo A. van Niekerk, Har 
monie. Tel. 2119. 

A 
o P Donderdag 18 Maart het die U ,S. Skaakklub 'n blits: kaak-tocrnooi vir koshui SP'lIlO\! :Iallg~bied. Agt 

spanne het deelgencem Huis Visser, Liberta , lIel. hoogte, Simon. berg, Majllba, E mltng cll tw c 
spannc van Wilgenhof. Die finale tand van die spanne nadat 'ewe rondtes llfgchtlmlcl is, was soos volg: 
1. Ubertas (27) P·B4 R-B 1 It; 21.) K·Q3, Qxl'clt; 22.) K-K2, 
2. Wilgenhof A (l Yl) 5.) n·NS R-U7ch; 23.) K·B3, R-B7 h; 24.) , -N3, 
3. Majuba (14) '11 Alt rnalil!f wat tailS meet' populcr Q·K6l'h m t 'Il ge VOlIll po it. In 
4. Huh: Visser (12) i" is 5.) PxQP, NxP; .) P-K4, N N; 7.) hitmli variasi s i Wit SI..l olld~rg'lIlg dk 
5. II lshoogte (1I!1l) PxN, PxP; R.) PxP, N-B ; 9.) B- B4 n leit dat s' koning flank s !ltukke IIi, 
6. Ecndrag (10) in hi rdie po isi' ltd Fis hl r dk nuwe h 11 vol! ontwikkd IS nil: !log II 
7. Simotlsberg,Wilgl!nhofB (9) toot .) .•. , PQN4! ill ,y wcdstryd illustrast, v,n.die h lalPdkt begitl,('1 

Jlieruit is dit duiddik dat Lib rtas, It: n Spllssky gespcel. 'n stoot wat Wit d.ti )lllwt kl'llng VUIl al die 'htkkc So 
met dric eerst spanspd rs in hul g • dwing om tcrug te val 'Illig - ten In,) spo dig moollllik Tlllll't pI, IsvillU, 
ledcr., oortuig 'nd( w nncrs was. AI- BxNP'? -R4ch '1\ stuk v -rloor. 1 ( .) P -Pdt R. P 
hocw 1 die toemooi vir bai spdcrs BpxP 20.) PxR ·N. eh 
lweI eerstc kCI111i making met blits- 6.) QxP N·Il) 21.) B-N5 
skaak was, is daur oor die algemc n 7.) Q.R4 Die nig. iv stoot wat vlfddt we r· 
goeie skaak gespeel. Die organisccrders st nd moontlik tnaak. Na (If 21.) K-H I, 
~all dun ook tcvrede voel met die BxPch; 22.) Rxl, Q Ihh; 2 •. ) K-NI, 
sukses van die toernooi, wut daarop PIONSTRUKTUUR Q KSch; 24.) K-H 1. H.-In, M 2 J.) 
gcmik was om bclangstelling in skaak K~B2, R~B2 h mel 'n soortg('lyk 1 val j,. 
in die koshuisc aUll te wakkcr. Person [n t 904 Iwt Pill bury Ie II di s lfdc 'i' as nil 1 .) Px R, h'l Svv'art 'Il 
wat HOg graug by die Skaakkluh wit 0PPOI} nt di 1 h:r toot 7.) BxN g~wontl· pO'i ie. 
aunsluit, kan daarop let d t die klub g spec I n daarin g slaag om die spt') ie -I eh 
elke l)onderdagaand om 7.10 in 'n wen. Die nadl 1 v 111 7.) Q-IU is dnt Wit 22.) K·I 1 R-B2 
lok.tal in di" uid·oo ,tclik. hot:k v III ni sy kIlns waal'll III am Swart ,e 23.) R-Q2 
die Lung lhov~n-scntrlllJ\ vcrg',d r. piollstruktuttr te verswak ni . nders volg 21.) .. " R-BS!,!)!; .. .4.) 

Die 'P I wut ill hi'rdie nrtikcl be- B-K2 Rx R. BxP 11 III t sk:wkm t np <lit: 
sprcck word, ilI\1strecr (' feit dal di ( R 1 volg 11 I skuit'. R·BS 2 t.) 
bcsi~ spelers van die vorigc c u go d B·Q2 KR- ) I 1 -U6 25.) Q·BS H5 
vergclyk met mod me skauklll 'est 1'., ')·KR3 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. Di w 1111 r "n dk ~ I, ~manu 1 PxP 
L;.lskcr, word dan ook d(;uJ haie k n· 0-0 
nel's beskoll as eell van die b st, spder' Tlx B 
van all tye. Sy opponent, Harry N. 
Pillshury, was 'n tnk'ntvolle Ameri 
kaallsc spc1cr, wat in l895 d. arill 
g slaa' hd om ui b Jangnk' Hasting - 
to( rn oi ti' W II. 
Wit: II. Pillshlll' Swart: I'. J I 

St. }) ( rshurg, 1895 

P·Q4 
1>·K3 
N·KB3 

SAHEL STEELE 

DIE wenners van die karnaval 
motorkompetisie is pas aange· 
kondig. Daar is altesaam der~ 

tig wenners van pryse. 
Die eerste prys, 'n splinternuwe 

l}lotor, is gewen deur mev. K. van 
Biljon van Ellisras. Mm. O.J.B. Wigget 
wen 'n III-I'J-ste1 en mev. M.l. E. Gerst 
ner 'n tclevisiestel. 

Die vierde prys, 'n yska., is gewcn 
dcur ds. A. Bester terwyl mev. O. 
lmmclman en mev. 1. Kloppers elk 'n 
radio wen. 

Daar is 'n verdcrc vicr-en-twintig 
lIUWe eictlaars van '11 kas wyn elk. 

VOORSPRON( ; 

Posbus 343 

TE ~. 
4440 
2906 

1.) P-Q4 
2.) P QB4 
3,) N-QB~ 
4.) N-B3 

jIfleegebo I 
DIE REDAKSIE VAN DIH MA11E WIL HI·RMEh HUL MEE 
GEYOEL MET M 'Y. VI LE I OUX YAN f)f. SR-KANTOOR 

EN HAAR GESIN 8ETUIG MET DIE IIEENGAAN VAN HUL 

SEUN IN 'N BOTSING. 

NAG V AN LEGIO ONGEWONE 

'PI 
1\.·1'2 

'n Effens ongewonc stoot - ge 
woonlik word 4.) Ii·NS gcspeel, wat lei 
tot die kla iek variasi s van die ]) _----------------1 Kontnginsgambiet ("Que n's (;am- 

ogoman sc koor, bestaande uit die and bit"). Met sy volgcnd stoot stuur u- c,r karakterli in verset teen hom. A UM La 'k r di sp 1 in 'n variasie wat 
ttetndelik laat vaar hy cgter die be- 

drag waarvan die koor hom bcskuldig vUlluag bekcnd stann'l (ie S mi- ar· 
. ms h v nkdiging. v ruo rn n \ 'n . J)\ 1 r 
cn Word saam met hulle volledig dien- Wilt 'n tydgenoot was vlln h id I. k 'f 
~ar Van die bose. Die gordyne wat groei en Pillsbury. 
IS dan ook die tcken van die volslae Die student se boekwinkel 
oorname van die irrasionelc en die 
bose. Trustbankgebou 
. Die triomf van die duiwete magtc Andringastraat 
t~ die stuk is egler slegs uiterlik van Stellenbosch 
bard. Hoewel Dirk sy Jcwe moet in· 
Oct, gaan hy onder met die insig dat 7600 

sy verset sinvol was en sIaag hy daarin 
~~n t en 'n oorweldigende aanslag van 
lC UO 'di gode in homsc I Ie behou. 

- Vervolg l'an bl. 3 - 
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I SOKI(ER AL GEWILDER OP 
STELLENBOSCH 

Pieke! 

S OKKER is vinnig besig om in gewildheid toe te neem op Stellenbosch. 'n Illustrasie hiervan is die 18 
spanne wat vanjaar ingeskryf is teenoor verlede jaar se 15 spanne , Vrydagaand is die eerste wedstryde 

in die uitklopkompetisie afgehandel en Saterdag het die liga 'n aanvang geneem. Die stryd in die A-liga be 
loof om interessant te ontwikkel en op hierdie stadium is dit onrnoontlik om 'n deflnitiewe gunsteling aan 
te wys. 

In die eerste wedstryd van die og 
gend het Libertas A vir Dagbreek met 
3·0 geklop. Libertas se goeie samespcl 
en veral die spcl van hulle haastige 
linkervlcucl, W. Kruger, hct die wed 
stryd in hullc guns beklink. Dagbrcek 
hct haie kanse vcrbrou met veral die 
voorspclers wat hier die sondcbokke 
was. ~. Munting (2) en D. Kluger (1) 
het Libertas se doeIc aangeteken. 

Simonsberg A het Pieke A in 'n 
ietwat telcur tellende wedstryd III I 
2-0 geklop. Simon, wat geed in di 
vricndskaplike wedstryde vcrtoon het, 
het onfiks voorgekom en hullc aangce 
werk was veral in die tweede helfte 
swak. Picke het mooi gespeel en dit 
was slegs Simonsberg sc vier verdedig 
erx en doelwagter wa t h ulle van docle 
wecrhou he t, Vir Simonsbcrg het K. 
Lazeris en A. Nimb elkecn 'n doel 
aangcteken. 

In die aanskoulikste wcdstryd van 
die oggend hct Oude Molen A vir Huis 
Visser A met 6-1 verplettcr. Oude Mol 
en het by tye sprankelendc sokker ge 
speel. Die hoogtepunt van die wedstryd 

was ongctwyfeld die lang strafskop wat 
op briljante wyse deur Dave Oliver 
gcdoel is. Oliver wat skitterend g specl 
het, hct die aanvoorwcrk vir fei tlik al 
Oude Molen s doole gemaak. Sy aan 
gee aan Bensted-Smith vir Oude Molen 
se twcede docl was 'n juweel. Huis 
Visser se enigste doel is in die tweede 
helfte deur A. van Taak aangeteken 
nadat die doelwagter die bal voor die 
doelhok laat val het. Benstcad-Smith, 
Oliver n Muller het Oude Molen se 
docle aangetcken, 

Die wcdstryd tusscn Eendrag A en 
Wilgenhof A het baie gelykop verloop 
met die uitslag tot aan die eindc in die 
weegskaal. P. Nel van Wilgcnhof het reg 
aan die einde van die wedstryd die 
wendocl aangetckcn om hulle met 2·1 
te laat wen. Die ander doele is beide in 
die ecrste helfte deur E. Ackerman van 
Eendrag en D. Theron van Wilgcnhof 
uangctckcn. Vir Eendrug het hullc kap 
tein J. Haarhoff 'n gocie wedstryd ge 
speel. 

In die uitklopkompetisic het Hel 
derberg Oude Molen A met 2·1 ver- 

K evin l.azcris van Simonsberg probeer .\y Picke-teenstunder ontduik 
ill '11 wedstrvd wat Simonsberg met 2-0 gewen het. Piekc het ill die 
tweede hc/fie goeie sokker gespeel. Die gehalte van skeidsregters her 
vanjaar verbeter omdat daar nie nieer van vrywilligers gebruik gemaak 
word nie, maar pall 'n pall eel sketdsregters bestaande uit eerstespan 
spelers ell afrigters. 

.laan. Besondere goeie sokkcr is in die 
eerste holfte van Helderberg gesien, 
terwyl Oude Molen in die tweede hclf 
te die betoon gevocr het. Helderberg sc 
doele i aangctcken deur A. Odcndaal 
en J. Ven tcr. Doclwagter, Willem 
Louw, was die uitblinker vir die wen 
span. 

Wat die B-liga aanbetref is daar van 
jaar 'n nuwe toevoeging. Alhoewel 
Medics met 2-0 teen Huis Marais ver 
loor het, het hulle gocie sokker gcspcel 
en behoort hulle in die komende wed 
stryde goed te vaar, 

I Ielshoogte B h l Simonsberg B met 
doclgerigte bewegings in die eerstc 

'11 Toneel uit Saterdag se sokker 
wedstryd tussen Dagbreek ell Ub 
ertas wat dcur 19. gewen is. 
hclfte hccltemal oorskadu t.n is beloon 
met twce doele wa t beide dcur John 
B\)11 aangetekcn is. Hclshoogte het in 
die twccde hclftc begin mocg word en 
Simonsberg tocgelaat 0111 die inisiaticf 
oor tc nccm . Johun le Roux het 'n doel 
vir Simonsbcrg behaal. Alhoewcl 
Slmonsberu aan die cinde stork aangc 
vul hct, hct hullc gcbrek aan dcurdring 
ensvcrmoc hullc van die gclykrnakcr 
weerhou. 

Helshoogt A het Dagbreek B met 
goeie aanvalle tclkens benoude com 
hlikkc hesorg. IIullc was ongclukkig 
om slogs met 1-0 te wen. Die docl is 
deur . van Niekcrk met 'n vryskop 
aangctekcn. Eendrag B was Oude Mol 
en B een oor cn hct met 3-0 gcseevier. 

Die g brek aan oefcnveldc bly egtcr 
nogsteeds 'n netelige probleem. Op die 
oornblik is daur slogs twee oefenvelde 
wat net op Dinsdac en Donderdac gc 
bruik kj n word. 

HOKKIE 
EN NETBAL 

DIE Welgevallen sportgronde is 
Saterdag met 'n groot sport 

dag ingewy. Daar is in 4 sportsoor 
tc meegcding. 

Huis ten Bosch wen die hokkietoer 
nooi deur Lydia met 2-0 te klop. Laas 
genoemdc het Huis Francie met 3_1 in 
die halfeindstryd ge wen. 

U.S. netbal het Saterdag skoonskip 
gemaak deur al 5 afdelings by die 
Bolnndtoeruooi te wen. Daar het 6 
spanne in elke afdcling mecgcding. U.S. 
het 4 spa nne in die eerste liga iugeskryf 
wat op 14 April begin. 

Die afdclings in die koshulskompe 
tisie is gewen deur Huis Francie ell 
Irene onderskeidelik. 

In die tennis het Nerina en Erica io 
beide die e rste co twccde Iiga onder 
skeidclik eerste en twcede geeindig. 

Die tafelteunis is gewen deur Miner 
va met Heemstcde in die tweede pick. 
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KOSHUl 
OPHOE 

UG EGIN y WAT? 

NOOT 
IE nuwe rugbyseisoen het Vrydag op '0 hoc noot afgeskop, met vyf 
wedstryde wat die rniddug en twee wedstryde wat die aand op 

Coetzcnburg gcspecl is. Na verneem word, was die gehalte van die 
wedstryde oor die algcme 41 goed, wat 'n opwindende sei. oen 
voorspel. Opnuut gcinspirecr deur hul kaptcin, 

Charlie Bodenstein, hot Hom bre ver 
woed opgcstorm en op die Oude Molen 
doellyn twee pogings tot oorstootdriee 
aangcwcnd, maar lang Iynskoppe hct 
hulle telkcns terugg dryf. Alhocwel 
Hombre, vcral as gevolg van puik sp I 
dour Bodenstein, die lyustnno oorhcers 
het, kon hulk niks III t hierdie cor 
matigc bulb sit verrig nie. Met rustyd 
was die telling onveranderd: 6 - O. 

Vcrmaak van Hombre druk in die 
tiende minuut van die twcede helfte DIT wil amper voorkom of hierdie drie voorrymanne van Ecndrag 'n vragie of twee aan die skeidsr gt r te 
die g lykmakcndc drie ua 'n spranke- vra het, maar na deegllke oorweging besluit het 0111 maar liewer te sak. Ilullc is 1'.1.11.1'. Apple Maas, l/a111l('S 
lend IOPlC van vecrtig trc dour Mul- Oosthuizen ell Charlie Marlin Lappies Loubser kyk (luister} ook toe. der en goeic huntcerwerk deur Fouric, L- -=-::_ -- __ ::-~ ---------------_ 

Aspcling vcrvyf (6 - 6). Oude Molen 
was die volgcnde om punte aan tc 
token toe Krenzer breek, sy se nte r 
maat, Saunders, wegstuur op 'n sterk 
warrellopie en Kotze uiteindclik die bal 
onder di pale necrsit. Liebcnbcrg ver 
vyf: (l2 - 6). 

Hanteerfoute korn Oude Molen 
duur te staan, want tien minute voor 
die einde bars Bodenstein vir Hombre 
se laaste drie oor. Aspeling se skop is 
oor: 12 - 12, wat ook die eindtelling 

EENDRAG TE 
GOED VIR 
DIE HVIS 
EEN van di~ intere 'sante o~~win- 

nings van die naweek, was die van 
Eendrag, wat vcrlcdc jaar gesukkel het 
om die mas op te kom, oor Huis 
Marais, wat vcrlede scisoen een van die 
bulspanne was. In die- opwindendc 
wedstryd he t Ecndrag drie doole, "n 
strafskop en 'n skcpskop (24) tecnoor 
Huis Marais se doel, drie en strafskop 
(13), behaal, 

Van die ccrste afskop af het die 
spanne mekaar stewig vasgevat. Ecn 
drag se aanvanklike aanvallcndheid het 
aan hul losskakcl C.P. Terblanche die 
g lcentheid gegee om 'n skepskop deur 
die pale te jaag. Die res van die eerste 
helrte is gckenmerk deur bctreklikc los 
spel van die voorspclers en die baie 
verbroude strafskoppe van die lIuis. 
Aan die einde van die ecrste hclfte het 
C.P. Terblanche weer met 'n strafskop 
vir Ecndrag gcslaag. 

Na rustyd het bcid spanne met 
nuwe vuur ingcklim. In die agtstc 
mtnuut is Huis Marais se aanval beloon 
met 'n strafskop deur heelagter Tonie 
V rmeulen, wie se posisioncle spel 
dWarsdeur die wcdstryd beindruk het. 
Scs minute later het Eendrag weer 
pUnte gckry to regtcrvleuel Sakkic 
Pretorius e tlike spelers flink gesystap 
en vecrtig tre vcrder die bat gaan 
necrsit het. Tcrblanche het die kroon 
op die skop gcpla,ls. 

In die sewentiende minuut het los 
skakel Danie van der Mcrwe van Huis 
Marais, na 'n oppertu nistiesc hcwe 
ging vir 'n drie oorgegaan Tonie Ver 
l11eulen het met die doelskop die telling 
up 12 - 9 te staan gebring. Agt minute 
la1 r het die skaal in Huis Marais se 
~lIl1S g'swaai, toc vleuel Frans Neeth 
h~1g SY Opponent genous en 'n dric in 
OIC hoek gedrl.lk het. (13 - 12). 

In die dcrtigste minuut het slot 
Andre Crafford van Ecndrag die keer 
~unt in die wedstryd gebring met sy 
st.erk stromlopic wat op vier punte 
U~tgctoop het. Tcrblanche was weer in 
till' kOI met die doclskop. ( ! 8 - 13) 

In die Jaaste minuut van di wed 
S!rYd het Sakkk Pretorius die wcdstryd 
hnaal vir Fcndrag bcklink met 'n skit 
le.rdri~, wat dcur Tcrblanch gcdoel is. 
Die clildt I. 'was 24 - 13 ill JI ndrag 

gUllS. 

was. 

dr i ) b 'Org aun di 
ccrste helft '. 

Di begin van die twecde helfte is 
gekcnmerk deur mooi hardlooprugby 
aan die kant van beidc spannc. H "n 
burg was ongclukkig om ni punte aan 
tc token nie, maar hulle sp 1 het net di 
ncdige afronding ontbrc k n gocie 
bewegings is telkens kort voor die 
doellyn gcstuit, 

Hallpad deur die tw cde helfte hct 
Huis Visser finaal die oorhand begin 
kry. Hulle voorspel rs het die voorspcl 
begin oorhecrs en begin m t mooi 
dryflopies waarin hulle uitstckcnd gc 
kombine r het met hulk agterspelers. 
.erhard Rudman, heelagtcr van Huis 
Visser, was altyd prominent in die 
agtcrlynbcwcgings. Bulle is bcloon met 
twe mooi dri e. Ann die cindc van di 
wcdstryd is Elsenburg uiteindelik be 
loon met 'n drie. 

Vir Huis Visser het Andr de Jager 
(2), Andre van Nickerk en Laurie 
Conrudie dricc gcdruk waarvan Ger 
hard Rudman '11 gcdoel het. Koos 
II nning van Elsenburg het sy span sc 
cnigstc dric gcdruk. 

Vanaf eli afskop val M dies stork 
aan en in die twecdc minuur sit hut 
losskak I Gassie Theron 'n straf ikop 
oor. 'l oe was dit WI: 'T Pi ke so beurt 
om hul t enstanders te laat hontspring. 
Medics kon egter glimlag to hul h 1- 
agt r vir die erste maal 'n hoe bal 
moe outvang. Nicmand mit der as 
gewcse W.P.-heclagtcr Jannie Brink, 
was in die laaste vesting uic. Sy veilige 
hande, viunigc uansluiting by sy agter 
lyn en swenklopies het Piek laat bout 
spring. Sy ow knie Henri Hannse 
posisioncle spel hct goed opgcwceg 
teen Brink. 

In die sew ndc minuut bchual ~~~...:.o:o..:o=.;:;....;:;:;:,. 

n. rmse 'n . t rafskop om die telling 
g lykop t muak. Medic: mocs tydelik 
sander '11 bese .rde flank kluurkom, 
maar hul swaar pak voor pelers h t 
Picke so ligtcr pak gocd in toom gehou. 

Medic hct laat in die ecr: te h 1ft 
Pi ike e do llyn byna oorge ucek to> 
Brink in die agt rlyu gekom h t en 
vlcucl Herman van Rooy .n by die hoe • 
gestuit is. T '110or van I ooyen It, t 
Riaan van der Mcrwc, vleuel van Pick , 
elke k 'eT gt.:vaarlik ~'dyk nH:t die bal. 
Rustyd was di t l1ing 11 )g 3 - 3. 

Onmidd('lIik na di hervatting was 
dit Medics wat vir lang pcriodc, in 
Picke se helftt gc boer hd. 'n Mooi 
skl'pskop van Gas i Theron in di 
scsde minuut laat M dies net nie die 
no dig vel mot' gehad het om d 'UI 
Piekc lie verdcdiging t dring nie. Byers 
Truler, flank Vall J hlk , ht'. gl'wocl in 
die losskrum. n grot{ r t 'ens! nd f: 
som. uit die " .. rde gcdllik. Op h "I gtl'r 
It t II rlllse ,c V{)( t k er op kc r gl,t'cd, 
maar met twce skoJ p pall' tM he. hy 
weer mi.luk. 

In die vyf'dc minuut voor die eiud 
tluitjie hl'HIS, word '1\ skrum gCVOIIll op 
Pieke : k vartlyn voor die pale. Medics 
wen die bal en ski t dit na links langs 
die agterlyn af tot by die vleuel 11 r 
man van Rooye n. Toe hy he 'f dat hy 
hom vasloop by di kuntlyn, br l k hy 
na binne en vleg d ur tall verdcdi 'CT. 
met sy. tappi s doellyn to om met '11 
pragdrie Medics sc oorwinning rc ver 
seker. Gassi Theron skop 0 Ir om dk 
eindtclling op t 2 - 7 t· staan ttl bring. 

VISSE WEN 
BOERE 
OORTUIGEND 
IN 'n wcdstryd waarin mooi hard 

looprugby gcsien is, het Huis Vis 
ser vir Elsenburg geklop met agticn 
punte teenoor vier. ('n Docl en dric 
driee teenoor 'n dric.) 

lIuis Visser het gewen omdat hulle 
voorspelers die voorspel kon oorheers 
en hulle agterlyn min foute gemaak 
het. Van die begin het hulle agtcrlyn MED IES 
Andre van lIeerdell. skrumskakel SEE" VIE 
van l/uis Visser, het duidelik baie 
tyd om die bal suiwer na ~y agter- 00 E 
lyn te laat loop, aangesiell hyag- __ _..;;;;;._,;;;;..;;;......;;;;;;......=.;;;::;;;== 
ler die wenpak gespeel he!. Iluis 
Viss'1' het die wedstlyd mel 18-4 
gewell. 

'n Spannend kragmcting tll 'en 

IN 'n wcdstryd sonder enige hoogte 
punte het di spannc van Oude die goeie balle wat die voorspclers aan twee go cd gcbalanscerd spanne word 

Moll:ll en Hombre met 12 punte elk hulle besorg het, goed bcnut, en met 'n gewen deur Medics wat Pick m·t 12-7 
gc.:lykop gespecl. paaT goeic topies vorendag gekom. Ycr.Jltan het. Hierdie twee spanne gaan 

Aanvanklik het die wedstryd teen 'n Hulle goeic spe1 het aan hulle 'n nog mcningc tccnstanders in die liga 
vinnige pas afgesit, maar vanwee vcr- voorsprong van 10-0 ('n doe I en 'n laat struikcl. 

ske~ k~~cr I~~ bc~rings en'n g~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ brek aan fiksheid het dic gchalte van II 
(be pel na die ccrstc twintig minute 
afgl'neem. . 

M t die afskop het Hombre s voor 
;relers pro beer deurbars en danksy 
Jnke bewegings van hul agt rlyn die 

?rootste gedeelte van die ccrste helftc 
III u' o Ie Qude Molen halfg bi d _g boer. 
2.Ude Molen, en veral hul senter, Krell 
d~T~ het egter die fort met goeie v rde- 
&lllg gchou. 

• ~a n pllik bre kslag deur Kr Ilzer 
~l n .volle agterlynb wcging duik De ~rr til die link"rhock oor vir Oude 
p 01 n se ecrste clric. Li hcnberg vervyf 
Tn tig Vunuit die ho k. T lling: 6 - O. 

w rk aitn die 
IH di di 

Die sllks(!~i1'olle persoon 'iail'cJ'(lI1nw ord Uk Wf't'S pir: 

• B st\ldering van rotsbllw'ging t:11 1 tstu landt in di t0I111 'I 
• '10 i'houtiingoor to t:illlgVrtll! t boule 
• ()l'paslik ond I l)' n V rsl ~ llli tiil Pr)J k b StUlil hI' 

loopln.1ll 

Doen nOlJroag hv: 

Mnr. DOWSOl1 (proj kb . tuurd 'r) by t I foon 0 ... 
Uitb.38. 
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G EE E SIMON 

SIMON 

w E o 
w N A 
DAG BRbEK hct Vrydagaand in 'n baie aanskoulike wedstryd vir 

Wilgcnhol met 14-10 verslaan. Daarna hct Simonsberg Libcrtas in 
'n ewe aanskoulike wedstryd met 10-3 geklop, 

Di' inisiaticf is egter hicrdic jallr 
g n em. Aan die eindc vall di 

In 'n bai hard ecrstc 
Liberta: 'n beslistc gcbicdsvoordccl oor 
Sirnonsbe rg g ni t. Ook was hulle gc 
durig stork op die aanval. Die go ic 
skopwerk van Prinsloo hct Sirnousbcrg Anton Jacobs, die Vies se vleucl wat Saterdag op Nuweland twce driee teen die Ikeys gedruk het, slaan 
telkcns uit die mocilikheid gored. hier holtnakiesie na eeu van die pragdriee. Die Vies het baie goed 1'£11'10011 ell 12-elk gelykop gcspcel. Maan- 

Oil' spel het hi 'rna he 11 en w er oor Alhocwel Libertas voortdureud op dag kon Mattes hulle slegs met 22-11 klop. 
die veld gcwisscl, en die gocic vcrdcdi- di annval was hct hulle nie hul kanse '- --,.. _ 
ging nan hide kantc was opvall nd. om puntc nan te tckcn, gcbruik nie. dcurgcbars. Prinsloo hct geslaag met stryd egtcr laat in die twecdc hclfte die wcdstryd gcwcldig tocgeneem in 
Brcdenkamp so oordcclkundig skop- Fourie het te veel probcer skepskop en die doelskop. Simonsberg hct nou met ontsier. Bcide spanne het hulle hicraan die laaste paar minute. Oil' eindtellirig 
wcrk het Wilg nhof telkens op die sodocndc waardevollc gclecnthcde wcg- ] 0-3 voorgcloop. skuldig gcmaak, maar Simonsberg is was dan ook 10-3, 
aanvat gcplaa en toe rustyd aanbreek, gegooi. twee kecr hiervoor gestraf. Alhoewel Ond die uitblinkcrs was Visser, 
was di telling nog stc ds 7-4 in Wilg n· I di t d f I h t (_" BAKIHERY id t J' d' dl n ie wee ' ase spe I.' ,311110ns- bei c spannc ccn uer re sta rum haker Van Libertas, Lcrm , vlcuel van 
hofsc guns. ber it 11' k t lk I t ls bai h t , •. L g UI ge ) In , en c ema c me ge- recc sate moeg was, I.' uic tempo van Simonsberg en Guddc, voorry. 

Onmiddcllik na die aanvang van die vaarlike dribbcllopics die druk vcrlig . .-- ---- _ 
twe d helft was Wilgenhof weer stork Steeds het Libcrtas op die aanval 
OJ) di aanval, maar die go ie vcrdcdi- gcbly ell is hulle uiteiudelik bckroon 
ging van Dngbreck II t hulk in loom met drie punte. Simonsberg is gestraf 
g hou, Wilgeuhof het cgtcr nOLI '11 vir outoclantbare spel, en Fouric, 
I stlsre gcbled: voordcel gcnict en die skrumskakcl, hct sek r gcmaak met die 
foute vall Dagbreck telken uitg buit skepskop, Dit was ook dan die rustyd- 
n sterk gedryf. Swak hantcring nan telling. 
bide kante was opvallend en vcrskc ie Met die aanvang vall die twccdc 
gocle lopi sis hicrdcur 01118ier. hclfte was Simonsberg dadclik op die 

Wilgcuhof h t egt r steeds groot aanval. Na 'n goeie lopie deur Tor 
druk op Dagbreck uirgeo .fen en is blanche, wat gocd opgcvolg is dcur die 
uitciudelik bekroon met 'n rnooi dri voorspelcrs, h t Kotzc, vlcucl, na 'n 
dour die skrumskukel Harris. Die dod- volle agt rlynb weging in die hoek 
.kop was mis en die telling 11.4. gaan druk. Die doclskop was mis, (4-3). 

Alhocw I ding op hierdie stadium VUUR Dr. Craven hct hierdic seisocn twec Die spclcrs in hicrdie nuwe span is 
donker g lyk h t vir Dagbrcek, hct Simonsbcrg hct nou m t verwocde ocfcngroepc gestig: 'n Matie-grocp en volgcns Dok "ccrstcspangchalte spclcrs 
hulle 111et ki like g motiveerdc spel vuur begin spe I 11 is tclkcns net voor 'n Victoriane-groep. Ecrsgenocmdc met enkclc gcbrcke in hul spel, wat 
vorendag g korn. 'n B weging wat op die doellyn gestuit. Lib rtas was nou groep be .taan uit 26 spelcrs, waarvan cgter nic van so nard is dat dit van hullc 
di kwartlyn 11 gin het, het nn 'n goeic ondl'f haic sierk druk maar h t net so 15 die Matics vcrteenwoordig en die tweedeklas spel0rs maak nil'''. Die idee 
lopie d ur vClskcie spllers gdiindig in verwocd ieTuggespct'l. aneler II, SHam met 4 koshuisspelers, is dus om hierdie manne te s)yp vir spel 
'11 hai~ gocie dri dCllr di!.' S nler Simon h rg se agtcrlyn het nou tel- die Markotterspal1 uitmaak. Die span 0]1 'I) hocr vlak. Hulle sal dan vir Maties 
Potgietcr. 'arstcn. h t g slang md die k ns terk met die bal g'hardloop en specl hoofsaaklik wcgwedstryde, sover uitdraf as ander gereclde ecrstu;pan 
do 1 kop. (11-10). na 'n takties skoppie deur Prinsloo he! 'IS tot in Suidwe" om rcklamc vir die speJers me hul verpligtingc kan nakoll1 

Dagbret.'k het nou sy aanva)Je begin Crons, skrumskakel, die bal opgetel en universil it tc maak. nic, sodat die Vies nic verswak sal word 
--.;.._----------------------------_.----------------, onder sulkc omstandighcde nic. 

Oat die Mark<')ttcrs 'n goeie reklame 
vir die univcrsitcit kan wces, Iyk na 'n 
haic st rk moontlikhcid. Die hoop om 
Vies sc pr'stasic' in die Ii '[I: an te help 
is ook 'n go ic g'dngh cn mens wil 
hoop -dat dit gercnlise'r k,11l word, 
maar die instelling Villl die span hlat 'n 
paar vl'<le opdu ik: 
J. Word die kanse van die spelers in 
die span om provinsiale kleure te kry, 
nil' henadecl deur hulle wcg van die liga 
te hou en as gcvolg van die rdt dut 

kompctisics. hulle mee, tal nic in die W.P. specl nie 
Stcllen bosch 8randcrryklu b het toe en dus nie voor die provinsiale keuruers 

totstand gt'kom m't 'n lcdctal van optrec nie? Die keurders gaan tog nie 
ongcvecr vyftig. spelers oorweeg vir hut span wat hullc 

J)i' kIll b hcsit die potensiaal am tot nie sien spccl het nic. 
'n klu b t e ontwikkcl \Va top kompc tc- 2. Is di t nie onrcgvcrdig dat koshuis 
rellde sow!;l as sosialc g'hicd, goeie sp lers ewe skiclik in 'n hoer span as 
rekcllskap vall homself sal gee. Veral as dic Vics specl tefwyJ die Vics-spelcrs 
in ag gl'n em word dat hy led(' soos eintlik bcter spcJers is nie? Daa)' is heel 
Archic Swanson (derde in v:lnjaar swat spt'ler. wat voel dat 'n spell'f deur 
W.P. kampio nskap) en Etienne Baath die regte kanalc, d.w.s. via die Tweedc 
(lid van verledc jaar sc W.P. spall) het. span, Vies, en Markotters sy pad na die 

Oit wil nOll egter blyk asof die klub Matics moct oopspeel. 
nil' sy kern doclstclling sal kan v r- Ek wil dus 'n bcroep op Dok 
wt'S('ntlik nil'. Die rcdc is dat Sportkan- maak da1 hy die speIers sc mcnings in 
toor op hicrdic stadium nog nic die hicrdie sank dccglik sal lods en daar 
Stcllenbosch Brandcrryklub a: 'n uni- volgellS optrcc. Per slot van sake, die 
versitcitsklub aanvaa .. nil'. mornal van 'n kluh sc Spell rs is tog ook 

Di wcdstryd tUSS"11 Dagbr ck in 
Wilg nhof he! teen '11 baic vinnige 
tempo h gill n '11 vro c straf kop is in 
punte om kep dcur Brcdcnkamp vall 
Wilgcnlwf. 

Dagbre 'k het hom gter nie bat 
aff ktccr dcur die 3-0 agtcrsumd uic n 
hct aanhoudcud aaug val. Na 'n paar 
t rk dryfaanvnll is hullc b loon met 

'11 mooi dric dcur urst 11 .• (4·3). Die 
doelskop wa mi. Sterk aanvall udc 
P I h t Wilg 'nllo! hierna op die aanval 
geplaus t1 na 'n drk wat nit: toeg 'ken 
i uic IS hull, bcloon met '11 dric in di 
hock d .ur die vleuel Spangenberg. 
(7-4 ). 

versk rp en in die doodsnikke van die 
wed. tryd is Jenkins, Hank, oor vir 'n 
dric, Die doclskop was mis en die 
eindtelling J 4-1 I. 

Die wedstry d is gckenmcrk dour 
harde voorspel rspel. Die lost rio vall 
Dagbrcck het baic prominent vcrtoon, 
vcral die Hunk Jenkin. Ander uitblin 
kcrs wa Carstens, kapt in van Dug 
breek, asook Br deukamp en Spangen 
berg van Wilg nhof. 

RUS1YD 

'n VhELBLSPROKE nuwighcid op Stcllcnbosch is die Markotterspan. Die groat mate van onkundc wat 
ek in gesprckke oar die span opgemcrk hct , het my laat besluit om die prentjie random die instcl 

ling van die span in die rubriek te skildcr en die merietc daarvan te probeer bepaal. 
'n uiters bclangrike faktor ten opsigtc 
van die prcstusies van daardie l ctrokkc 
kluh. 

'n Siotwoord oor rugby. gelukwen 
so an die Stellcnbosch ru!)hyklub wat 
verledc jaar die grootste in Suid-Afrika 
was met sy 76 spa nne, 15 meer as die 
Tukkie. so 61. 

lJlH SCllsasil pan hrallden)'. '11 Groep Malies het ol1lallgs '/1 brallder~ 
r ,klllb gl'SI(g Waf op >rkr.llnillg wag. 

WIIlV ar. Di' hoofdo I 1. nog st cd om 
'n Universit its. pan na die SAl) kom- 

BOFBAL-SKANOE 

27 Maart sal as laagtepunt in die 
annale van die Matie-bofhalkluh aange 
teken word. DiL' ongelukkige gebcurc 
in die onlangse wedstryd teen Sanlam 
wat koer:mtopskriftc soos "MATIl~S 
MAAK SKANDE" vcroorsaak het, 
dwing mens lot ondersoek. 

Die ecrste ding wat mens opval, is 
die belaglikheid dat die afrigter van 'n 
span as skcidsrcgter optrce wanneer 
daardic hctrokke span speel. So situasic 
I Cll hom tot dric moontlikhedc: Eer 
stens dat hy regverdig sal optree. In 
dien dit egter nic die geval is nic, kan 
hy ()f sy span bcvl)ordcel, Of hulle 
benadeel sodat hy verwyte Van dic an 
deT span kan vryspring. Die and r 
moontlikheid, wat nOll verwant is aan 
Jaasgcno mdc, is dn1 hy OOIVl'l igtig sal 
wces Olll nie sy span te bevoordcel nie. 
Ocnskynlik was die ultcrnatief van (OC 
passing. Dis jammer, want mct ncutralc 
rcgulasic kon die uitc;lag he e) allders 
daar uitgesien het, of die gees van die 
klub kon 1l'n minstc behou gewecs het. 
Dit hlyk onwanrskynlik dat die staak 
vall 'n wcds1ryd as gevolg van 'n 
tlyery, deur die afngter van een van 
die spannc. geen uitwcrking OJ) die in 
terne verhoudingc van dam'die kluh sal .-- --.- --.J------------------, he nil'. 

Ek wit <.Ius die hoop uitspreek dat 
die problemI.' wat slcgs tot nadecl van 
die sport kan strck, so gou moontlik 
uitgepluis sal word. 

B ANDERRYERS SE TOEKOMS 
IN WEEGSKAAL 

DAAR bestaan geruime tyd al onder Stellcnbosch se brand rryers 'n bchoeftc om decl te nccI.n i.lan d~e 
S.A.U. brand~rrykompetisie. Ni mand wa. egtcr bcrcid om die 1 iding te neem nie en gevolghk het dlt 

slcgs 'n id e gebly. 

MUURBAL LYI( GOED 
DIE mansliga v(ln die W.P. muurbal-unic is recds in volle swang en die 

Matic eerstespan vaar dusvcr besoncicr goed, 
Op 26 Mil. rt berig Die Bur!:",. as Meyer het hulself ondcrskci met baie 

volg: 'Ten van dil' hongtcpuntc ltierdi go ic oorwinnillgs. 
week was bcslis die Mati s s gelykop. Ollg01ukkig h t Matics vcrled' weel' 
uitslag teen die sterk span van Groote teen lk 'ys verloor. Ok Kaapse stu 
Schnur. Die spall het groot verb 'tcring dente is egter 'n baie sterk span en 
g'toon." Die v"rtol1ing t· n Groot Matics h t hull' haie goed van hul taak 
S 'huuT was indrrdaa<.l illdrukw kkcnd gekwyt. Net cell spekr kon gter sy 
ell veml John van dC'r Ml!rWl' n John wedstryd w n. naamlik Curley N lrtju. 

TYGERBERG 
Die steeds gewilderwordendc spor1, 

muurbal, het nog "n slap vorcntoc gc 
ncern met di ins1elling van 'n klllb vir 
die mcdiese studcnte by Tygerbcrg. 
Ek wil graag ons hI siC vcnsc nan diP 
klub oordra. Mag hul1c in die voetsporu 
van die klub op Stcllcnbosch volg! 

pctisi tc tum. Ook is d:wr hcsluit om 
ill t di W.P. Brander Vercniging tt 
fI i1icer \\I':lt he lang. t~J1clld s instnat . al 
stel om de·1 ttl Ili.; rn aan aile W.P. 

tRIO.RAND 


