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TJON 

DIE oplossing vir die probleme in Suidwes-Afrika Ie nie in 'n 
tuislandbeleid of die huidige grondwetlike beraad nie. Die swart 

bevolking van Namibia cis volkome onafhanklikheid, het rnnr. Daniel 
Tjongarero by 'n SAAK-vergadering gese. Mnr. Tjongarero, Publtsl 
teits- en lnligtingssekretaris van die Namibia National Convention, het 
'n gehcor van orntrent 350 mense in die Ou Hoolgebou toegespreek 
oor "Die Toekoms van SlIidwcs-Afrika." Sy organisasie funksioncer as 
dakorganisasie vir vyf politieke partye, nl. Swapo, Swanu, die 
Rehoboth Volksparty, die Damara Tribal Executive Committee en 
Napdo. 

Volgens mnr. Tjongarer o het "die 
k lcrn verskuif van ver an de ring, na 
dirckte deelname aan die regering van 
die land". Vcrskillende organisasies 
met 'n ctniese of nasionale basis vra om 
onafhanklikhcid. Die ide aal van die 
groepe binne die N.N.C. is dan ook in 
vercnigde Namibia waar elkc individu 
volle po litieke regte sal he. 

Mnr. Daniel Tjongareroluister aan- 
dagtig na 'n vraesteller. Agter peius VERANDERI-7\ T:G IN 
die voorsitter, Dr. Totemeyer. 1 1 ~ 
------------------------------ ook die regte van die individu 
mlndcrheldsgrocpe bcskcrm. S UIDE AF . i: A 

As oorgangsmaatreel sou 'n twee- j_~ 
kamerstelsel van rcgering aanvaurbaar 
wccs. Die c n kamcr sou bestaan uit 
gcnorninccrdc tradisionele leiers n die 
and r uit demokrutics verkos I de. 

bedoelings en die belange van die 
Nasionalc Party vertcenwoordig. Ten 
spyte van beweringc dat die bcruad 
cnige rigting mag inslaan, word tog 
voortgcgaan met die tuislandbeleid en 
het Caprivi op 1 April vanjaar self 
regering verkry. 

Die N.N.C. stel dus '11 aantal vercis 
tes voordat hy ann samesprekinge sal 
d ec lnccm. Hieronder word onder 
andere die volgcndc genoem: 
1) Suld-Afrika moet Namibia se terri 
toriale intcgritcit crken. 
2) Suid-Afrika mo!'t oridcrnccm om sy 
polisiemag en leer nan Namibia tc 
onttrek. 
3) Allc politicke gcvangcnes rnoct 
vryge luat word. 
4) Vlugtclinge in die buitcland meet 
tocge laat word om terug te ke r sonder Bcsond r h Iangstclling in Swapo 
VIces vir truimldasic. hct gedurende vnn tyd nu vor gekom. 
5) Aile apurtheidsrcgulusics mod her- Mnr. Tjongarcro, wat lid i. van Swapo 
roep word. sc binnclandsc vleuel, hct gc sc tin! di 
6) Samcsprckingc mo t ond r bcskcr- binnc land' en buitclands vleuels di - 
ming van die V.V.O. plnasvind. .lfd dod het en bcklcrntoon dat 

Swapo nie ten gunst vall gC\ Id is nie 
BURGERREG en ook nic weet wie veruntwoordelik is 

Die N.N.C. bcywer hom vir 'n vir die moorde in S.W.A. ni . Dit he t 
dcmokraticsc Republick waar so vcr as cgtcr ook geblyk dat duar byna geen 
moontlik wcggedoen sal word met sk akcling tus. 11 di twce vI uel: van 
rassevcr: killc. Blankcs sal burgerreg Swapo is nie, 
ontvang soo: 'W, rtmense ell sou sell's, Swapo s belied is om hom ann 

TOhSIG volgens mnr. Tjongarcro, 'n cic poli- gecn land te vc rbind nic en sclfx al ou 
tieke party kon stig om hulle bclangc hy geld uit kornmunisti S"' bronnc ont- 

Die poging om tot 'n vergelyk te te bevorder, met die voorgchoud dat . I . d dl k . k .. vang, IS iy me 1100 Well Ig o mill 1I11 IS- 
0111 deur middcl van die Konsti tUsionl!lc Bcraad (wat sorns konstitu- swartmcnse nie uitgcsluit word van tics gesind nie. . lidmaatskap ni . 'n "Bill of Rights" :\1 [vcrvalg op hlads)' 5 ) 

Sl~)llek vcrrnud genocm word, vo Igens ~=:===-=~:.:_~~~==~=- ~ _ _:=- -~~~-_.:;:::2~~~~~!!~~~---. 
~,I.C sprcker) ktin nit! slaag nie. Mnr. 
IJollgarcro gee onder andere as rcdc 
d:lt ~()litickc organisasies en piu tye oor 
d~c. hoof gcsicn is, tcrwyl vcrtecnwoor 
dtglllg 'legs dcur ernie: '" lciers wie so 

IO(Jfw., di ihcld dikwcls in twyfcl 
getrck word, gcskied, Bowcndi n is 
tnternasionale to sig 
omdut daar rn h Ii krin . rlu wo d 
dell ell hlnnk S OIlC rllk 1S 111 hili 

VREEDSAAM 

Volgens die spreker is 'n rneerder 
heidsregering onvermydelik en hoewel 
die meeste swartrnense nog g('wflld wil 
;ermy, rus die onus op die blankes om 
n vrecdsame oplossing vir die dilemma 

1 \ uid ~ -Afrik te vind, 
Tulslandc word dcur die meeste 

SWartmensc verwerp. Daarom is die 
N.N .. oak nic bereid om aun tulsland 
verkiesings deel te necm nic, self's al 
word hutto gcvru om sodocnde te be 
wys dat hulle enigsins aanhung hct. 
Mnr, Tjongarero rekcn egrer dat tussen 
55 en 60 pcrscnt van S.W.A. se swart 
l~cv?lking Swapo, waarvan hy ook 'n 
ltd IS, steun. Hoe groot die vcrskillende 
organisasics se aanhang prcsics is, sal 
egtcr cers duidelik word in 'n nasionalc 
referendum. Aklld-.::mici glo 40% is 
nadcr 'Ian die waarhcid. 

SWAPO 

L1'GS ukse: voll magsdelin I kan konflik in Sui I-Afrika ufw r. 
Onafhanklike tulslaud i, nie die opt ), sing nic. Dit is die menh g 

vall mur. olin Egtin, tier V'lII eli Progres iew R fonni. to Party. 

org wee 
almal 

Dasu Karnaval 
vir pret en pie ier tnr 

VANJAAR is dit nie net onder die Duitse g mecnskap van Srellenb isch d. t met ni 
I ink nor Ii sukses VUIl tli A~'US-Karnaval wat gedurend di nawe van 2 

plaa: vind h I ni I all At' 'k' I . ______________ _' • 1\ I Hill II' ngc S pI kcnd h took 'H n It fe l C Ig n m. 

GEKK 'PARADYS 
Di DA. 11S- umaval h t eli Vry· 

dagaand om R. J I nm, he rin met die 
tradlsioncle, Iormcl 'Butt n ibcnd'. 'n 
Prins en prinse« wat vooraf g .kies is om 
vir ill f estydp rk oor di gekkepara 
dys tc rcgeer is d sur di .. Prinzc n- 

Een van die "spr k rs' bv die 
DASUS·karnaJial besig om sy 
kwinkslae met dodelike ems aan 
die luisu raars 001' tc lira. 

t di 

TUI Nil I U. 

(Vl'rI'o/g op blad: J 
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NGELSE VERENIGIN 
E DOEL INDE 

'N OORSIG 

EN ASK Kinders 
• 
• 

Di English Society is vir bai stu 
dcnte bloot 'n v reniain vir die Eng I- 
prck snde onder 011 . In w rklikheid is 
dil glad ni vir and rstaliger ge lot 
nit en ilmal vat bcls ng stcl in di 
rill I kultuur soo - we rspl I in sy 
lit rat uur, i welkom om nader k nnis 
te maak .n by nkom te by t WOOIl. 

Die' doel van die Eng/if:" Society is 
basi s dri c'rlei van. ard: ten ecrste wit 
hull 'n wyc helangstelling in die Engel 
s kultuur aanwakker, v rder oak 
OIl nse aanspoor om in for'S Is kr tiel 
c . kryf ell la: tens wil hull' 'n 1I1g • 
01 n ' belangst lling in die I' n iel: c lit ' 
atuur • anmocdig. 

D aar word gcrceld bcsprekings 
gehou waar plaa lik of be ockc flue 
kademici optree, Oak studcntc tree 

op m t bespr king van of hut cie werk 
of werke van bekendc krywcr s, V r 
I de Maandag i. 'n be pr kin van 
Robert host 'C poe ie gehou, en daar 
i geluister na opnarnes van sy po 'sic 
d ur die di rcr elf gcle s. Dlt was die 
vierdc in 'n reeks oor moder nc Engels 
po isie; Bespreking oor die digters 
Robert ~r ves, 1'.S. Eliot n W.H. 
Aud n is re ds g hou n die volg nd 
digter in die reck sal Dylan '1 homns 
w . Almal is by di inform I" verga 
dering wclkom. 

Ian d el van die vcrcniging se bcdry 
wighede vorrn, 

NA aanleiding van "P rspcktiewe en Dinge" in die vorige Marie het 
die kunsredaksle besluit am 'n samevatting van die d eleinde , 

aktiwiteite en vooruitsigte van die twee sogeuaarnde "letterkundige" 
vcrenigings, die ASK n die English Society, op die blad to publise er. 

SPACE CLUB 

KAN U op hierdie [Of 0 verbetcr? Dit is geneem deur Julia CUlwell, 'I] derdejaar kuns. tudent. Hierdie is 
die eerste in '11 reeks studente-kunsfoto's wat die Kunsredaksie ill elkc uitgawc sal plaas. Enige bydrae kan 
ingelewer word by die Redakteur (wtlcocks 2/1) of in Die Matie se posbus (LSS 29). 

STum·.NTF.-poi:SI .~ 

Dond rda J and is daar '11 be pre - 
mg gereel OOr tudentepo ';si . Dit is "n 
ger Ide lnstelling wat reed' twee jaar 

NOUl~ KONTAK 
Daar word tans ondcrhandclinge he 

plan am nouer kontak tus en di 
F.ng/Ml Society, di ASK en USA T te 
bewerkstcllig. David Schalkwyk, voor 
sitter van die English Society, is van 
mening dat die drie verenigings veri 
kan bydr om di kultuutgroepc op 
St llcnbosch nouer saam tc bind. Die 
English Societ I h t reeds 'n eenbedryf', 
G.B. Shaw se "Pas ion, Poison and 
Petrifaction", by USA'J se tone Ifcc. 
vro "r di [aar lng kryf. 

Die he. tuur i. ook tans h 'ig om 
inter-depart mentel simposiums te 
oor ver killen de kritiese benadcrings 

tot die letterkunde. Senior studcnte uit 
die departemcnte Frans, Duit, Afri 
kaans-Nedcrlands en Engel sal genooi 
word om hulle spes if'iekc benadering te 
verduid lik en dan sal dosente en stu 
dente die geleentheid gegtln word om 
die verskillende standpunte te be 
spreek. 

Uitcindelik hoop die be tuur dat 'n 
sam vating van die lesings en die be 
prckings g publi cr al word in '11 
publikasie wat di v r niging later in 
die jaar al uitbring. 

Verdcr is daar '11 aantal S I k rs op 
die program vir 1976. Mnr. St phcn __________ ---------------::::::::::::::::=========================--------, Gray, do sent in ?ngeJ aan die AU, 
sal kom praat cor die Engclsc letter 
kund Il di "swurt" I ttcrkundc in 
S.A. gcdu: nde di afg .Io pc aantal juar. 
MnT. Gray is aktief bctrokkc by die 
publikasi van Fng lsc pocsic in S.A., 
en hct onlangs sy ecr: tc roman, Local 
cO/OIlI', die Jig laut sicn. By .':11 studcntc 
digtcrs 01' Stellcnbosch baie graag wil 
on trnoct. 

ASK 

Die ASK hcywer hom vanjaar daar- 

voor om groter . tuden tedeclname aan 
sy bedrywighede aan te moedig. DH 
word gcdoen in die vorm van informelc 
besprekingsaande oor nuwe publika 
sics. S6 is Breyten Brey tenbach se 
on I angse bundcl, Voctskrif, 'n paar 
weke gclcde besprcek. 

Senior studcn tc tree by hierdie dis 
kussics as gcspreklcicrs op. In die algc 
mecn ncem studentc nog effcns tocsin 
nig aan sulke besprckings deel, maar 
die nuwighcid bcloof om gcslaugd tc 
wces. 

Die ASK gaan vroeg in Mei 'n 
bcsprcking van studcntcpocsie en 
-pro sa hou, Die docl van die by en- 

koms is om skeppende talent onder stu 
d ntc op Stcllcnbo sch aan te moedig. 

Personc wat in hierdie projck be 
langstel kan met Gerrit Olivier in 
karner 235, Wilcocksgebou, kom gcsels, 

Afgesien hiervan verskyn Penseel, 
die ASK sc litcrcrc tydskrif eersdaags, 
Die publikasic vcrskyn al '11 paar jaar 
lank en bevat skcppendc wcrk van 
studcntc. 'n Byccnkorns sal gchou 
word waartydens die inhoud van Pen 
seel bespreek al word. 

5'1 EPHEN GRA Y 

[)W34A 

ABRAHAM DE VRIF;') 

Dr. Ampic Coetzee van Wits L 
uitgenooi 0111 'n aspek van Breytenbach 
se werk nader toe te lig. Die bekcnde 
kortverhaah krywer Abraham II. de 
Vries sal '11 draai kom mnak, asook die 
digtcres Wilma Stockenstrom. 

Daarbcncw ns sal die prosais John 
Miles en prof. Ernst Lindenberg van 
Wits ook 'n bcsock aan Stcllcnbo sch 
bring. 

Dit is die oogmcrk van h ide die 
ver niging om '11 volwasse, buitemuurse 
h lung tiling by studentc van alle taal 
groepc te kwe k in TAAL as scntrule 
medium van kennis en die lewe self. 

Fllmv reniging 

• o iejaar 

A CAZA ( he hunt), 'n film 
van die Spaanse regisseur, 

Carlos Saura, word op 10 Mei 
deur die US Filmvereniging ver 
toon. Die rolprent is in 1965 
voltooi, maar eers onlangs in 
Engeland vrygestel. 

Wam WI/II Vtill 
moit9111 

JAGTO 
Di s ntrnle gcgewc in Saura so film 

i 'n uitge br ide 11 rcalistiese jagtog op 
has dcur dric midd ljarige sakcmannc. 
Tydens die jag ontd k hulle swakhedc, 
boosh de, lafhartigh id n persoonlike 
tragiek in mckaar. Di jagtcrs word 
gcdwing tot introspeksi en begin me 
kaar so in tens haat da1 dit uiteindelik 
noodlottigc gevo)ge he t. 

Die wyntradisie van Witzenberg starn uit die 
jaar 1700. Vandag het Witzenberg 'n gesellige wyn 

vir elke glasie. Vir sonskyn en samesyn. Vir 
vrolik skink en saamdink. Klink' op die wynvr ugde 

van Witz nberg - war wyn van die land. 

SPANJE 
Di ~ jag in di oorweldigcnde 11 itt I! 

van • uid-Spanje word '11 pSigologiesc 
drama wat ooreenkomste bcvllt met di 
politicke . ituasie in Spanj0. Die film is 
ook intcrcs.ant weens die feit dat 
Saura <Ii hero mdc Lui Buouel as 
Iccnnecsler gchad het. 

Dicrcli tllcbbers m< t egt r gcwaar 
.. ku word d 1 die jagtog op die h 1 .(' 
hullL~ mi 'i n aan toot sal gee. 



ARNOLD VA 
WORD SFSI1G 
'n K AAPSE komponis wat sy eerste klavierles op Stellenbosch 

ontvang het , het sedertdien tot 'n sleutelfiguur in Suid-Afrika se 
musiekgeskiedenls ontwikkel. Verlede week het hy sy sest igste 
verjaardag op Stellenbosch gevier. Hierdie gevierde toonskepper is 
Arnold van Wyk, gebore in die distrik Calvinia; en sedert 1960 
musiekdosent aan die universiteir. 

In 1947 al hut mill'. Stegman hom 
be. kryf ,IS '''n hartlik , doodnatuurllkc 
mens met '11 fyn liumorsiu. By is '11 

WELDOENER bcskcie en innigc pcrsoon met 'n bru" 
Die bckcndc musickwcldoencr van algcmceu-kulturclc en musikale agter 

Kuapstad 00111 Charles Weich hct vir grond sender enige aanmatiging or pre- 
Arnold v~n Wyk in staat gest~1 Olll sy tcnsic." .., 
eerste buitelandse musiekbeurs tc vcr- Arnold van Wyk IS nrc 'n m~skcnd' 
werf kunstenaar nie, muar as waardigc vcr- 

Van Wyk sc wcrke hct soveel byval ja~rdagg eskcnk behoort die mcnse vir 
gevind o p '11 konscrt wat Charles Weich ~~c hy sovcel betoken hel.' .met nuwe 
in 1937 in Kaapstad gerccl het, dat die oc na sy skat van kornposisics te kyk, 
Performing Right Society hom in 1938 --.------~=:::::::~=~~~~~~~~~ 
na die Londensc Royal Academy of kina vi S .. UYS KlUGE se Die .oue Kring word op ] , 14, 15 ell 20, 21 ('1122 
Music gestuur het. Herden Ing vir chroder A~ei in die H.B. Them-teat r?pgclJuerollder !(:iding van J ia O/ivi>r. III 

In Londen het hy klavier en korn- die toto verskyn v.l.n.r. Karlen Scheepers, Elizab III Archer, Piet pan 
posisie onder Harold Craxton en Theo· DAAR word tans in die ~niversiteit.se kunsmuseum., op die h?ck van del' Merwe, Suzette Eksteen en Johan Fourie. Die stuk handel (Jot die 

Dorp- en Birdstraat, n hcrdenkingstentoonstelling van die werk Spaanse legende waarin die Dood vasgcp .n word binne '/I GOlf' Kring. 
van wyle Otto Schroder aangebied. Prof. Schroder was hoof van die Dit is die U1:S' se eerste opvoering vir die jaar ell beloo] baie. 
Departement van Becldende Kun~e edert d~ "~ting daaNan ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
1962, en hy was ook Direkteur van die Kunsmuseum. 

In 'n gcsaghcbbcndc art ike! ill Musi 
cus 2.2 (1974) skryf dr, l lcnk Tern 
mingh da t Arnold van Wyk di~ cerstc 
skcppende musikus was wat internasio 
nale status aan ons komposisickuns 
verlcen hct, orndat hy in Suid-Afrika 
die ecrste musiek gcskryf het wat 
strcng toctsc "in allcrlei opsigte glans 
ryk wecrstaan he t." 

As huldcblyk gaan die universiteit 
later vanjaar 'n spesiale konsert aan sy 
werk wy. 

dore Holland bestudccr, Drie iaar later 
hct die Worshipful Society of Music 
ians hullc m daljc vir die bestc student 
Van die tydperk aan Arnold van Wyk 
tocgekcn. 
. Fen van sy belangrikste werkc van 

dIe lydpcrk, "Vioolsonatc" (1939), 
word tans nag dcur kcnncrs as die 
bclangrikste scdert die van Brahms 
hcstcmpel. Twec van sy werke is in 
1942 met groot wclslae in die National 
Gallery-konscrtrceks in London uitge 
VO'r. l lierdie wcrke was "Vyf Eligiec" 
l!n "Drie lmprovisasics op Ncdcrtandsc 
Volkswysies. " 

RELATlt'F MIN 
Arnot van Wyk h t rclatief min 

g komponcl~r, maar kritid me n dat hy 
hom weens sy streng . Ifkriti k 01> 

kwaliteit, in pluas van kwan titeit, toe 
spits. 

Verskeie buitelandse musikante wat 
VOII Wyk se komposisies vertolk het , 
was aangenaam verras om sulke goeie 
Afrikaanse musiek raak te loop. Onder 
futile was Heinrich Schlusnus, Enrique 
fordo ell John Ogdon. 

IlUMORSIN 

Hierdic kunstcnaar was lank ill Suid 
wee-Afrika woonagtig en het dit ook as 
sy "gecstclikc tuiste" beskou. A! die 
wcrke op die tentoonstclling, met die 
uitsondcring van dic portre tstudies, 
tOOI1 die duidelike invlied wat hierdic 
gebied op hom g had het. THeIs wat 
byvoorbecld herhaaldelik opduik, is: 
.. Swako p m und", "Walvisbaai' en 
"Hcrcrovroue". 

KATEGORIE 
Die uitgestalde werke kan in vier 

kategoriee verdeel word: Lundskappe, 
hawe-, en kustonele, naturellestudie 
en portrette. 

Die landskuptoncle ge veral die 
wydh id en uitgcstrcktheid van Suid 
wes weer. Schroder verkry hicrdi at 
mosfecr deur slcgs die onderste kwart 
van die dock met die landskap te vul. 
Die oorblywcnde decl word gewy aan 
die lug. l licrdic tcgniek toon '11 groat 
00 r c enko ms met die van Adolf 
Jentsch. 

Schrode r b hande I die oppervlak 
van die dock sodat dit grof vcrtoon 
byna asof daar hale met 'n kam oorg • 
trek is. Oit is tiplcs van die kunst nunr 
se werk, ell is vcral effcktief in "Dor 
dahis" (nr. J 3), en "Corinna" (nr. 2), 
waar dit onderskdd'Jik die vOTln vall 
die graslande en di' t kstutll' VUll die 
mcisie se tfni wcergce. 

1I0lHSON 
In die haw tonck word di' lilt.: 

ht1l i 01111 W r l ns h kl In loon. In 

'b'\'CJ/RODER behandel die oppver/ak )Ian die doek sodat dit grof vertoon 
/Ila a.of daar hale mel 'n kam oorgefrek is." Sien die berig hiemaas oor die 
lerdenkingstentoomtellillg ill (lie Unil'ersiteil se Kum:musezUll. 

hierdie werke is dit die see wat minder 
as die helfte van die do k in beslag 
nccm. ie klcure is oorwegend grys, 
ligblou en wit. en dit is asof die. kep 
in die mistigh id wat oor die water 
hang, verdwyn. 

Vir sy uitbecldings van Hcrerovroue 
gebruik Schroder ook past He soos in 
die Iandskappe n ku • en haw -ton Ie. 
Waar die kleure in laasgcnoemde cgt ,r 
lig en fyn gcnuanscerd uung wend 
word, is dit in die naturcllestudies vcel 
stcrker , Die rokkc en kopdoeke van die 
vroue vorm vrolike patronc Van p r , 
green, ornnje, picnk en blou. 

Die kunstenaar slaag besonder goed 
daarin om die verskillcnde figure in sy 
grocpstudies aaneen t skakel, soos 
byvoorbecld in 'Hererovrouc" (nr. 
15). Hulle is nie bloot 10, staunde del 
nie, maar vorm 'n eenheid. By doen dit 
op subtiele wy: e deurdat hut hundg '. 
bare of die rigting waarin hullc kyk die 
toeskouers se oog vall die en tiguur na 
die volgende lei. 

ON'I WIKKELlNG 
"Mev. S 'hrod~ r" (nr, 1) j, die cnie 

st o licv rf'sk ildery op die uitstalling, 
Die oorwcgcnd swa r; donkcr kl urc 
kontrasteer opvallend met die li·t 
link van die under past lie. Ili\!rdi' 
skild'ry ;lsool die Iwolkkelling "Ahb~ 
Brcuil" (nr. 3) gaan die and r lIitge 
stuldc wcrkl' met bykuns twinti' jaar 
vooruit. Dit tooo gcvol'lik ook di" 
onlwikkcling wat di kUllstcnUtlr c styl 
ondcTgaan het. 

IIi rdic hndenkin 'Sle11 loonstdliJl " 
Will Ilog iol t l !lvh i dUlIr, bh;d '11 
III t 'ft.' S,tII I norSI UOI dil un fella I 
so w'r . DiL 1"11 ' PIt '11 II' r tilde 
hlltd blyk aan wyJ' Otto Sdubder. 

LILA HORN. 

o 
nd 

I a lik tin 
op ondag 

DIE Sondagaandkons rte van die konservatorium vir musiek bly 
steeds bale gewild. 1 Iicrvan g tuig di goeie opkomst .n 

waarderende applou . Daar he rs ook 'n belangstelltng in plaa .lik • 
kunstenaars. 

opgetr e. 

PLAAS) IKF TAI.FNT 
Die konscrt is al"('sluit Illl't <lit 
d~ lie tier V'1Jl Brahm:. Oi(. wcrk i 

Uliano Man hio is 'u bek mde in 
ghituarkringe in die K4Iap. tty is ons 
voorst klu:sickt' 'hitaarspl'll'r '1\ he t 
!laic tot c.1ie nand s sukscs byg c.Ira. [)i{' 
l}(ogmOl h't ondL'r nW'f wt'rk v 11 
Uyrd, Handel, Rach, Villa-Lobo. ell 

van 

Die student se 1m "wink,l 
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LANDSW E ~ ONVENSIE 
BEOOG 

AU 

TOBIE De Villi r (Studenteraad lid) i betrokke by die stigting van 
'n na ionale konvensie van aile studenterade aan alle Suid-Afri 

kaan e univer iteite, insluitende Swart universiteit . 
Die voork pige k( mite b taan uit voor itt r van di voorl 

Studcntcraadt voorsitt rs van UPh, UK, 
Pi t rrnaritzburg, Wit, Rhod 11 DOEL 
'I 0 i de Vlllicn v n St 11 nbc .h, 
Hull beplan om 'n onstitusie op te 
tel vir die voorgcst Ide konvensie. 

DIENSTE 

SEWE lede, vyf mans en twee dames, van die Studenteraad van die Randse Afrikaanse Universiteit het 
teen die einde van verlede week 'n kort besoek aan Stellenbosch gebring. Hulle is op 'n studenteraadstoer 
wat onder am/ere besoeke aan VO VS en Kaapstad insluit. Die groep is deur 011S studenteraad ontvang by 
'n geleentheid waar die film "Matieland" aan hulle vertoon is en 'n semi-formele bespreking oar sake van 
gemeenskaplike belang gehou is. Hulle het oak 'n redelik oorsigtelike besoek aan die Kumpus in sy 
verskillende fasette gebring. Op die [oto gesels Ruda Wahl met Louis de Lange van RAV. 

D ar word g hoop dat all univer i· 
t it in hi rdi kouvensic al deel. '11 
Gun tige r aksie word cgter vcrwag. 
Hierdie ondern ming het veral 'n gc 
w Idige potensiaal in .overr dit dien 
te aan studente betref, Dit blyk 'n 
uitvlo i 1 te we s van die toeuemcnde 
ontevred nh id met be t an organisa 
sie wat uit v r kei oorde die kriti k 
ontvang dat hulle nie in staat i om 
k treme tandpunte tc laat vaar in 

bel ng van die gernecnskap nie 

Tu ere verontrus 
deur 

kwynende koshui se 

S udentpl: 11 i 'n ak vol finansiclc . kemas 
wat dcur die t. n lard Ban 01 tw rp i nn die 
lcwe vi stud nrc m: kliker 11 aangcnamcr te 
maak. 
1. Stud ntcleningskcm . Lcniug tot R4000 

l 11 ongclooflik lac rent koers met 
maklik rerugb rulings. 

2. Gratis III ndcliks ck momic orsig 
van die St. ndard B. n t. Noods iaklik > 

lee , tof vir enigecn W It ill di ~ ckonomic 
"I) die akcwereld b laugstel. 

3. ranzu, P . ial versekering polis vir 
stud lite. L wild king Jl b 1 ggillg - 
vuordcle. Prerni so). g : s I 2,80 
P r una nd. 

4. Studeurcspa: rr kcuin r. ccn kost nic. 
Tot R tOO per week kan by .nigccn vall 
( 11S 8(}() l. kk -. g trek word. 

5. 

6. 

7. 

- 

Standard Banl< 

ONLANGS is daar deur die universiteitsowerhede van die Pretoriase universiteit bepaal dat geen herhaler 
van koshuisinwoning in 'n unlverslteitsbeheerde koshuis mag gebruik maak nie. In die Jig van 

toenemende tudentegetalle aan ons eie universiteit, is dit intcrcssant om te let op 'n artikel We t onlangs 
verskyn het in die Tukkies e studentckoerant, die Pcrdeby. 

Volg n '11 huidige V.S.R.·Jid n 
hui. voorsitter van Olicnhout, Kalman 
Papp, bring die bepnling verreikeude 
gevolge mee wat mi ki n nie nou nie, 
maar beslis in die nabye toeko ms tot 
vcrgestalting sal kom. 

- 60% van die primarii van die atge 
lope 5 [aar, het cen of ander studiejaar 
hcrhaal. 
- 'n groot persenta ie van die per one 
wat hertoelating geweier is, het die 
koshuis op eersterangsc sportvlak ver 
tccnwoordig. 
- 40% van die U.K. lede van die 
afgelope 5 jaar moos een of ander 
studiejaar herhaal. 

lik kon gevordcr h t tot die H.K. van 
die koshuis of sell's die V.S.R., . sook 
mense wat hul koshuis of univr.rsiteit 
op e n of under. p rtg bled n ver 
teenwoordig het. 

ONPERSOONLIK 
Indien d ar nie daadwerklik opge 

tree word deur die owerhede en meer 
koshuise opgerig word nie, voorsien 
mnr. Papp dat 10 ieshuise in die nabye 
toekoms die plek van ko shuise sal 
inneem. Lo: ieshui , waurin rna sa stu 
dote in n onpcr socnlike, en veral 
v rhandlo. '. groep sal saamleef. 

K MPUSS RUK'I U\JR 
Die belangrikheid van die ko huis in 

die algem n k mpu truktuur word 
terdce beklcmtoon a men die koso 
huise vcrgelyk met die dagstudcnte op 
ver killend gebiede. Byvoorb eld 
aktiewe ledetal, stempersentasie tydens 
verki sings, projekte wat aangepak 
word, ns. 

Die bep ling is blykbaar neergele 
omdat daar verled jaar SOy el aan 
soeke was om ko huisinwoning dat dit, 
votg ns mnr, Papp, besli die beeld van 
die univer iteit na buite sou k ad as 
honderd aan oeke geweier moos word • 
. we d ns u die miversitelt ook baie 
stud nte as gevolg hiervan verloor, 

Tan is daar in omrnige koshuise 
m r eer tejar rs as seniors; dus 'n 
inbraak op die kontinuiteit van die 
seniors. Alho meer verantwoordelik 
h id en admlnistratiewe pligte word 
Jepl a op di kou rs v n die Huis 
ko mitee. Boonop benud .cl die groot 
g tall eerst jaars die intieme gesins 
g s w t in 'n ko hui taan, nvou 
dig orndat dit onmoontlik i. om aim I 
te le r ken. Die individunlistiese trend 
wat re d so k nmerk nd is van die 
oor unlvcn iteite, word deur die 
be paling bevorder. Elk mens begin n t 
vir homsclf I we en daar best an hoege 
naarnd g en hunk rin n e nhcld g • 
vo I ni . 

WAARDEVOL 
Di f it bly gter staan dat ko hui e 

waard volle en I laic hui I d v rloor 
a.g.v. die bepaling. P rsone wat moont- 

ou~s VANDAE 
MAG DISKRIMINEER 

DIE doop word in een of ander vorm in aile man ko hui e op 
Stellenbosch gehandhaaf', Dit is die sJotsom waartoc geraak kon 

word na 'n besprekingskring in Eendrag waar Berdus Neethling en 
Boe man le Roux, primarii van onder keidelik Huis Vis er en 
l lelshoogte, opgetree het. 

In Iluis Viss r word treng g doop, 
maar ni met die doel om 'n ecrstejaar 
te v rn d r nie. "Die tyd van ophang 
n toonnael ulttrek is verby", aldu 

B rdus Neethling. Omdat daar geglo 
word dat die koshuise op Stellcnbosch 
'n sentrale punt vun di kampu 1 w is, 
word g pong om 'n grocp es op 10 
bo u in Huis Vis r ,11 die doop spec! 
hier in '0 b langrike rol. 

GOU TUiS 
Do small I Roux glo dai die er. to 

jaars net so luis op die Akk r vo I 
souder die doop. In llelshoogte is die 
"doopseremonies" ver verwyderd van 
die van ander koshuise. Die e rstcjaar 
vo I hom gOll tui. en geen diskrimin· 
asie word te n hom toegepas nie. 

jaar, waarna alle di kriminasie teen 
rr tejaar afge kaf word. S lfs die 

nood. aaklike di 'nste soo telcfoon· 
diens word nie noodwendig ne t deur 

rstejaar in die ko huis v rrig nie, 'n 
punt Wimp F I1drag du meeT lih raal 
as H lshoogt blyk te wees. 

'n ;erstejaar moet egt r sy pick kcn 
en dit is ver ieslik da t hy rc;pe 
teenoor die ouell van dac in die koshuis 
,al betoon. 

ONAKTlE • 

Wat gcbeur nou met die senior. tu 
d nt wat hertoelating tot die koshuis 
geweier is'! Hulle word d el van die 
ma sa onakti we dagstudente. On 
akti f, omdl t 'n h rhal r hom gcwoon· 
Iik uitg I f h t in 'y ko huis, sy 
lojaht it st d by die ko huis I·, co hy 
hOlllsclf mo ilik in. kakel by die g. LlBERAAL 

"huh hui ". Uit die bespreking het dit geblyk 
Vol ens mor. Papp, het tatistieke dat Eendrag in begin I met H .Ishoogte 

in sy koslmi o.a. die volgend aao di saamst m maar dat die manJle glo aan 
lig g hring: 'n formclc doop aan die begin van die 
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NUSAS HO ESTUU F 

gchou is. By het gem en dat steun vir 
NUSAS op die kampu s 'n noo dsaak 
Iikh id is. Die student sal du nou 
die gclcentheid kTY om bcstuurslcdc tc 
kies wat hull' as 11l r vertc nWOOT 
digcnd beskou. 

Intusscn is daar 'n tussentydse be 
stuurskornitee saamge: tel, be: taande 
uit di voor itters vall die student Tad 
van die vcrskillendc universit i t .... Die 
voor it tcr van hicr di ko mitcc 'n oud 
Mali Andre I ampbrecht v 111 
Rhodes. 

BEDANI( 
Oud-Matie non aan die roer 

MET meer en rneer universiteite wat hulle affiliasie met NUSAS verbrcck, is '11 verdere gevo lige slag die 
organi a, ie toegcdien m t die bedanking van die na ionale voorsit ter, ondervoor itter en twee under 

bestuurslcde. Di h dunking is vanaf 1 Mei 1976 van krag. 
Mike Stcnt, die V(lOT itt r, It ,t egter 

ontk n dat di h dankin in verbano 
stuan met di ocn kynlikc v rl1rokk - 
ling van di organisasic. By h t gese oat 
ho weI NUSAS tan 'n 1110 ilike tyd 
deurmaak, hy tog nie dink dat die 
organisasic uitgcdien is nie. 

S'J EUN NOODSAAKLIK 

Craig Williamson, die ond .r-vo ir- 
ittcr, he! g , dill die he tuurslcdc 
gcvocl hct dat hullc nie langcr die 
d ursnc tudcn tc vert cnwoordig nic, 
vera! na di uitslac van eli referenda 
wat op die vcrskillcnde kumpusse 

CRAIG WILLIAMSON 

A B praat 
nasionalisme; 
struikel oor 
sport 
N i\SIONALISME is goddelik in ocr- 

sprong en wek hy ons liefde op vir 
ons cie. Ons het crkenning van ander 
naslonalismes maar voorkeur vir jouself 
en jou cic, sodat jy jou nil' moet berra 
dcct dcur jou uit te trek vir under volkc 
nie." 

"TIPIESJlFm .. 

Ily ltd verder gcsc groepc mens', 
uok Afrikaunse stud III , word dour 
lila ics "tipk h ,cj " tot middclpunt 
so .kcud C'1I1t i<l saamg SHU r en lIit 
is die wcse van volkskap. Die Afri 
ban e SI udell I se lew I1SW'1H rd 'wo rd 
e rstcns geerf en daarna dcur omg - 
wingsfaktore bcinvlo d. "Ons kan ons 
ni deur joernalist en spitsvondige 
pr crs laat voorse wie Afrikaners is, 

CII Wie nil'," het hy ge: e. 

"ONS" 
By dieselfde gcleenthcid het mnr, 

Albert Nothnagel, I..V. vir lnne dal 
he Iwat rcaksie uitgelok met y to - 
spraak "Dil' Afrikaan, e studcn t en sy 
houding tecnoor 'n veranderd Suid· 
Afrika." lIy Ia t anngcvo r <)at die 
Woord "OilS" kontrover, iccl i. in dil' 
kUllt ks van veelras ig sport. 'n Nic 
blankc k n met rl'g vra a da3r 'n 
{'Ilk '.Ie gemengdc rugbyspan m t hom 
daann gekic, i. om "on"" land tl' 
V rt cnwoordig, WlIorom hy declgc 
nO()tskap van "ons" rcgcring on t. • 
ll1u t word. 

het dit duidelik ge. tel dat hoewel hy 'n 
lid van die Ius .ntyd h .tuur i , hy 
ge n ambisie h t om die vola ndc 
nasion ale voor itter te wees ni . Mike 
Stent het hom egt r as m vr ar .kynlik 
genoem. Ho wei lay dit sou oorwee 
iudien hy as kandidaat genomin er sou 
word rnecn hy dat Andre Larnpbr eht 
die pcrsoon is wat die po: die I ste t al 
kan vul. 

MHR {sEMAlIGO 
Volgcns Mike Stell! sat NUSAS nie 

meer r g b we 'g ond r di tusscn 
tydsc b stuur ni , maar sal <lit he 1- 
wuarskynlik meer gcmatig wccs in sy 
houding en beskouingc. Di tu sentyd 
sc bestuur al funksionccr totdat 'II 

nuwe bcstuur t en die cinde van die 
jaar verkies word op die algemcne 
kongres wat in Grahamstad gchou sal 
word. Die under lode van di tussen 
tydse bestuur is Dirk Kemp, Russel 
Knight, en Jimmy G orgiades. 

Dirk Kemp SR-Voorsittcr van Ikcys 

VERIIOUDINGE 
Sake soos die verhoudingc tu 'sell 

Blank Engclssprekcndc student aan 
die en kant en Swart en Afrikaans 
sprekende studentc aan die andcr kant 
moot duidelik dcur NUSAS uit nge it 
word. 

Private Detente 
Mike Stem, uitg tr rd. voorsltt r van NUS S. lIy voorsien dat di 
organisasie meer gcmatigd sal wee.\' ill -9' beskouinge onder leidine van 
die Ill/we bestuur. INDRUI(KE NA 

'N BESOE~ AAN FO T A E 
Den r Robbi» 'choltz 

JOlIN Steinbeck het in . y "Travels with my dog harley" gepoog om di n iging van die mens om t probcci v gk im van . Y It du:tl, 
bcstaan weer te gee. Enigicrnand wat hicrdic bock geniet het n vir woke geglo en gedroom lid dut hy nam ill J ochinant rondry, ul 

ver st aan waarorn ek n 'n vriend be luit h t om di ' kort vakan ie in di 'I ran kci n Ci kei tc raan to r. 
Ong lukkig kon ons nie nos St inbcck op 'n dag in ous Volksi \ klim en ry nie. IlS het eel Will held It Ii land 

kry om nie net deur hul g ebicde te toer nie, maar om ook V'11l eli hoofpud t mag ufdraul. Nadat Ott' n g tall t 
verlig o III ie kun s dat daar by 011 terugkom 'n I legrum g w'lg II tom t ' d: t hul nik vall I nie. 

Alhocwel ens voorstellingsbr icf vall 
Prof, Jcppc dit duidclik gcstel het dat 
ems in all s bchalwc politick b lang t I 
was ons tocr cintlik 'n po lit i ike bcsig 
tigingstocr. Ferst aan die I .urt wa 
Rhode Universiteit te <.raltam.lad. 

j 

"I I,GTF" 'J UBI'NT 

r i vnln nd d I i II fl. II c on 
te probecr kontuk mauk mel die 
studcntc van hHI liar. 011. h I 
nadat ens in di dorp uitu vind w ; 
die Uuivcrsitcit i , summer na ien van 
die koshuis gory om daar te pro beer 
kontak maak. lok was ongclukkig om 
me t '11 studcn t in dic rcgsgc I crdhe id te 
begin gcsels en hy het my gou laut 
vcrstaan dat hy nie bcrcid sou wecs om 
politieke menings met my te wisscl nie. 

My vriend was egter mecr gclukkig 
en nan hom is verduid Iik dat on 
tocste mming van die Rektor sou m 
kry, 

GEEN ALTERNATlhF 
Hindi i. natuurlik net die basi e 

verskilpunt. Daur is bai and r klein 
dingetjies waarop vcrskil word van dk 
reger nd p rty se bell id. In plans van 

"BOSS"-;\{,hNTE 

ic I egill! rat ur was geensins s 'k 'r 
of die tud ·nh.:raadslcdc b~rejd sou 
We om III lOlls t prllat ni . Hull 
het gl lukkig ingewilli T n odoclld h I 
on die gel nth 'id gl'kry om te gcscl'. 
Di SR-V(lOT ilter, ondcrvoor itt r n 
nog '" lid h t on in hul kant or t 
woord gest'tan. Miskicll mOl'l ek m.t 
no'm dat hull ond r k id Iik 'n fin ,Ie 
ja, r gt tud J t, 'n M. 
'n R. omm.-studcn tis. 
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ESI(OUING OOR 
- A IKA 

IN S.W.A. het daar in die laaste tyd nuwe swart en bruin leiers na vore getree wat meesal ageer as 
woordvo rders van politick partye en ander Iiggarne. Die kernvraag nou is of die politieke partye in 

die polltlekc ontwlkkeltngsproses van Suidwe -Afrika 'n politieke rol te speel het en iudien wel, hoe dit 
kan geski d. 

Om te verneem waar dr. Totemcyer Caprivianc. 
hom b vind wat sy b skouinge hi rom- Ten opsigte vall die be tc oplossing 
tr nt bet r t, het die Malic hom genadcr. vir S.W.A. IS dit dr. 'l'otcmcycr se 
DI. I'otem eyer i 'n remer lektor in houding dat die inwoners self moet 
Stu lsi er hier op Stdlcnbosch en word besluit of hullc cen onverdcclde ecn 
'sll r wce a topkcnner i.v.m. Suidwes- hcid wil wee or uit ver 'kiJlcnde state 
sak beskou. wil b tuan. Die gedagtc van verskil- 

Volgcn hom kan S.W.A. in drie lend' stale word deur die mcest swart 
]I i Isgro spe onderskei word nl. die en bruin pclitieke partye in S.W.A. 
hlunkcs, wanes en bruine '. Die hou- asook deur die internasionale mening 
ding van die wart en bruin politieke verwerp. Die oorwegende steun vir 'n 
leiers word gckerunerk deur 'n str we eenh 'kl.,taat word, bchulwe dcur poli 
ua vinni 'C en sums rudikalc sosialc, ti ke, ook dcur ckonomics r d's ge 
politi .ke ell ckonomic verandcr inge. motiveer, Van die huidige 27 aktiewe 
Dit i egtcr () tilll vein di I '1:lIlgnk II.: swart, bruin Cll wit politick party is 
do Iwiu wat verul dcur die nuwc die hclf'te ten gunste van 'n fcdcrale 
WM( CII bruin Icier in Suidw nuge- stclsel, 
If' f word~ vl!r.ban~ hou I~et tan VERT "ENWOORDIGhND 

I tuunde ci Ull (II bevolking. V III 
die b ·Iangrikstl.! eise is elfb klkking, 
po I itieke onat hanklikheid, beklem 
ton ing vall die tcrritoria le individuali 
tei t en 'OeW reinitcit. vryheid van 
sprauk u us: lsidSi , gelykwaardighdd 
en III nswaardigheid. Die teenswoor 
dige uktiewe swart en bruin potitickc 
partye her uit die volg nd bevolkings 
gro pe ontstaan: Wambo, Herero, 
Damura, Nama, Kleurlinge, Basters en 

AA is dall hoop vir studente om in die toekoms redeJike pryse vir boeke te betaal. Die opJossing van 
die jar lang prohleem i moontlik nou in die vooruitsig. Op omtr nt eJke Sirku die afgelope paar 

jaar, is b lofte gem ak van ho on. as studente op versk ie maniere beskerm gaan word teen die 
uit buiting van hoekwinkels. Tot dusver het dit nog ni v el verd r gevorder as b loftes nie. 

In 1973/74 h -1 Johan Geld rblorn 
die hew ging aan die gang gesit. Eer i 
dunr gedink in terrne van pry. kontrole. 
I'n die pryskon trolcur i gcnad r vir 'n 
tcekproef, om tl bcp. al of boeke wei 
te n di pry e v rkoop word wat d LIT 
di' 80 khandelaarsv r 'niging voorge- 
tel word. On ien nou nog in afwag- 
ting uit na di uitslag van die ond r 
ock. 

t 
oor 

GEEN WINS'~ 

Toe hogeno'mde nie enige vrugte 
fgcwerp het nie, i die moontlikheid 

van '11 nie-win. Jewend bo kwjnkelop 
die kampu onder >ek. Die g d gte i. 
goedgek ur d ur 'n hele aantal p rsonc, 
rna'if daar het noodwendig problcme 
onl 1: an, Oie Rektor het dit hceltcmal 
a IOvaarba r g vind, alho w 1 hy gcvoel 
hct die stadsraad bi!hoort ecrsten - ge 
raadpleeg te word. Sommige lede van 
die stadsraad k ur dit gocd, omdat dit 
(Jpvo dkundige voordde sou inhou. Dit 
i dan ook slegs so v r i' W'lt lit 
g vordc It t. Die argum ,ute daart un 
w. s die votgend : Die univer iteit be· 
t.ull ho g naamd g en eiendoms!Jclas 
tin t !lie, du sal )dj nig!; hoekwinkeJ 
apart bela moes word ell ook nie 
to gt.laat word op di illllPUS nie, Dit 
Ull op '11 'lkcp r I in sak 'gebi d 
1110 S W . In Br nton (. ,tch ef 
myn, 1974/75 i die ultimatum ge tel: 
oj di plan word tI t vaar, 6t die 
univ r It it vccbcur all b la lillg voor~ 
dIe. 

NASI NALe BOI'KHANU 1,1. 

bcwus is dat sommigc woordvoerders 
cis dat '11 party eers sy krag in 'n 
luisbndvcrki sing moet bewys voordat 
dit op nasionale vertecnwoordiging 
aanspraak kan maak, Vo lg ns hom 
erken d mokrasie di reg tot ongehin 
derd declnume en vra nie dat 'n party 
hom ecrs op "n klciner strceksvluk 
moot bcwys voordat dit op 'n na: ionale 
vlak mag deelneem nie. 

~'WAPO 

Oit is ook dr. Totemeycr se mening 
oat die stuutkundig b sraad uie ten 
vullc v .rtecnwoordlgend is nie. Die 
bcraad i op ctruesc grondslag saamge 
stel en b langrlke groepe e menings 
word nog nie gehoor nie. Daar moet 
ook in gedugtc g hou word dat die 
trudisioncle po litieke lei rs nie mecr 
die meerderhcidssteun in Suidwes het 
nie. Dr. Totemeyer se ook dat hy 

Die deurvoering van bcsluitc van 
hicrdie bcraad kan nie slang indicn dit 
111 di goedkeuring van die oorgrotc 
deel van di b volking het nie. By het 
ook met groot s kerheid genocm dat 
hy na baie ondersoekc en samcspre 
kings oor die jare kan sC da! SW APO 
die grootstc stcun van all' swart en 
bruin politi ke partye het, m or a 
enige van die ander twintig politieke 
partyc. SW APO is ook die enigste 
potitiekc party wat internasionaal 
crken word as die enig. te regmatige 
politicke vcrtcenwoordigcr vir die hele 
S.W.A. 

SW APO bestaan uit 'n oorwegende 

radikalc buitclandse vleucl en 'n binne- Nasionalc Party en SWAPO die twee 
landse een met minstens drie faksies, sterkste enkcle pcliuekc partyc in 
waarvan een gematig is, een radikaal en Suidwes is. Seide staan in hullc politieke 
ecn afwagtend. SWAPO is in die binne- beskouinge antitctics tot mckaar. Vol 
land 'n pragrnatiese nasionale beweging gens lotemeyer is 'n sintcse tussen die 
tcenoor die nasionaal-revolusionere twee sterkstc politieke partye in Suid 
tendense van die buitelandse vlcuel. wes tans nie voorsienbaar nie. 
Die buitelandse vleuel van SWAPO het Inagncnlcnde die eise wat aan die 
aktiewe steun van Afrika-state, die potensiele rol van polltieke partye in 'n 
Weste en ook van Rusland en Rooi politiekc ontwikkelingsprosc gcstcl 
China. word, blyk dit hcelwat partye in uid 

wcs uan die verlangdcvcreistcs vol ocn. 
Volgens Totemeyer moct hulle aan 
spraak op mcdl!'Seggcnskap aunvaar 
word. 

1 
00 t ik ge 
r bo kpryse 

er 

KERKE 

Tot meyer noem ook dat die stork 
ste cnkele swart kerk in Suidwcs die 

verskaffers van boeke is verplig om goedkoop aan stud~ntc vcr~ kaf. D~e Vcrcnigde tvangelicse Luthcrse Kerk 
boeke teen 'n vasgestelde minimum- laer pryse word dan n donasie aim die van Suidwes is. Die swart kcrke het nog 
pry te verkoop. universiteit, wat dan weer van sy belas- altyd elke vorm van fisicke verset as Indien volgehou word met die hui- 

In die ver: lag wat verled jaar d ur ting afg trek word. Hy oortree dus nie oplossing vir kwellcndc vraagstukke af- 
AlESI

', in Die Matte gepubliseer is, die reels van die vereniging nie. k dige samcstclling kan dit daartoe lei dat 
_ Jttl ge cur. Hulle hou vol met hullc dissi- dic staatkundige b raa.d in sy he )ogde 

word S alterna tl'ef die Illoontll'klleid pll'ne~r' rol e . doel tellinge en veral in die aanv. arding 
van 'n twcedeh, ndse bockwinkel ge- MINISTER Wat die huidigc sosio-politiekc opset ' en toepa sll1g van sy besluitc vanwec 
noem .. Die gro(~tste probl e~, volg 'ns Al die universiteite gaan nou 'n verder hetfef, is dat veral die swart en gebrck aan nodige steun in die b'vol- 
hull.e, I dat dlt soos ml!l die m estc paging aanwend om die hele situasie te bruin bcvolking tocnemcnd van sy toe- king nie sukscsvol sal we s nie. 
proJekte wat ~eur studente aangep~k v rbeter. In die vcrband gaan die be- stand waarin dit lewe bewlls geword Hicrtc noor wii dit voorkom dat 
word, kan mls.luk. ~ gevolg van n trokkc Minister genadcT word en die het. Hicrdie bcwussyn dra by tot cis, mdlcn aan vertecnwoordigcnde poli 
gcbrck aan kOlltmultelt. moontlikheid bcstaan dat 'n oorko pe- vorming en die sock na wee en middele tieke partyc die geleenthcde gcbicd sou 

Icnde Iiggaam saamgestc1 kan word om 'n volle en gelykwaardige deelnamc word om 'n verantwoordclike rol te 
tussen al die verskillcnde univcrsitcite, aan die uitbouing en voltrekking van 'n speel en om 'n substanticwe bydrae fe 
wat dan boeke al invocr, aankoop en vreedsame en vrye tockoms in Suidwes maak tot 'n dinamie e en vrecdsame 
verskaf tecn di laagste moontlike pry. lc vcrs ker. ontwikketingsproses in Suidwes, die 

Dit Iyk dlls asof daar tog uiteindelik N.)'. moontlike alternaticf, konfronlasie, :y 
veld gewen word en bcs moontlik sal momentum mag verloor en selfs voor- 
~u~n~ in dk Mb~ ~e~msboe~~~D~u_r~k_a_n~_H_n_v_a_a_r~w_)_r_d~d_a_t~d_~~k_o_m~l_m_n~r_w~o~l~~~.~~~~~~~~~ 
kan hckostig. 

MISLUK 

WITS 

Ruda Wahl, huidigc SR-Iid belas m t 
tu ntebelangc, het 'n konferensie 
bygewoon, wa r al die universiteile 
. am 'n oplo sing vir di probleem 
probe r vind het. Slegs Wits het 'n 
bo kwinkcl op die kampus, wat boeke 
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A A 
• • Vlr Nuwe komitee 

skakeling 
WEENS die groot behoefte aan effektiewe akademiese skakeling, het die Studenteraadslid belas met 

hierdie portefeuJje, Edwin Cameron, 'n kornitee in die lewe geroep om aandag te skcnk aau hierdic 
probleem. lIierdie komitee bestaan uit die voorsitters van alle vak- en fakulteitsvereniging , met die 
Studenteraadslid vir die portefeulje as voorsitter. 

Die SR hct reeds by 'n vcrgadering ling van doscntc, bcpaling van toots 
vcrlede jaar besluit op die stigting van datums en so me r. 
so '11 oorkoepelende komi tee, en die WEET MIN 
medewerking is gevolglik vcrkry van 
die voorsittcrs van alle akadcmiesc ver- 
enigings. 

VERSLAG 
Die ccrste vergadering is op 2 Maart 

vanjaar gehou. ydcns hicrdie vergadc 
ring he t clkc voorsi tter verslag gcdocn 
oor die tocdrag van sake be treffcnde 
skakeling tusscn studen te en studcn tc 
in sy Fakultcit of vakgcbied, (sicn berig 
elders op bladsy). 

BEHOEFTE 

Hieruit het dit gcblyk dat in sekere 
fakulteite 'n ernstige bchoefte bestaan 
aan beter kanale vir skakeling tussen 
student en dosent. Die posisie in fakul 
teite met kleiner studentegetalle soos 
Bosbou, Regte, Teologie en Landbou, 
dra by tot meer cffektiewe vocling 
tussen ge lccrdcs en leerling. Die gcspc 
siallseerde aard van hierdie vakrigtings 
dra ook by daartoe dat die studente 
ccnsgesind is in hul bchoeftebcpaling. 
en dat hulle bcter gcorganisecrd kun 
word. 

ONTYDlG 

'n Subkomitee hct die moontltkhcid 
Van verteenwoordiging of gcsagsliggamc 
soo s byvoorbceld die Scnaat of Fakul 
tcit rude onder sock. Die kornitcc hct 
~vind dat dit on tydig sou wccs om op 
lucrdie stadium aan te dring op sulke 
vcrtccnwoordiging. Hiervoor gee die 
kornitec die vclgcnde rcdcs. Ten ccrstc 
word bestaande die kunalc soos klasver 
teenwoordigers en vakkom itccs nic be 
hoorlik bcnut nic, Ten twccdc moen 
die komitee dat die studcnte van Stel 
len bosch apat ics is tecno or kursusin- 
houd, aanbieding van lcsings, aanstcl- 

Maar die situasie kun nie vans If 
verand r nic, Leiding n prikkelin 
moet ook gcgec word, hct Edwin gcse. 
In hicrdie opsig kan die nuw inter 
fakulterc komitcc en veral Die Matie '11 
belangrike rol sped. In die voorgest 'Ide 
reglerncnt van die nuwe SR-liggaam stcl 
die kornitce hom ten doel om die 
Student .-unie in te lig en op te vocd 
, .. oor wcnwenslik en moontlikc uit 
brciding van diu skakellngsmasjlcncr ie 
op Stollen bosch! ----------------~------------------------------------------------------~-- 

Vclgens Edwin Cameron meet daur 
eers '11 ingcligtheid en bchocf'tc aan 
inspraak by di brec studenternassa 

EDWIN CAMERON 
gckwcek word, voordat daar aange 
dring kan word op medescggcnskap. 
By bcwcer du t bitter min st udcutc 
werklik wect wat die Univcrsitcitsruud, 
die Scnaat of 'n Fakultcitsraad is. Jly 
wys daarop dat die Universitcit glad nil! 
tccsinnig is om gercgvcrdigdc vcrsockc 
vir vcrteenwoordiging in gcsagsliggamc 
toe te staan nie. Onlangs by. hot 
studente vir die ecrste kcer sitting 
gcncem op die Koshuiskornit e asook 

die Bcheerkomitrces van die Hll hom 
tearer en di LSS. Studente hct nou 
ook vir die c rste maul sitting up die 
Univcrsit it so T rrcinekomltce en die 
Sportkomi lee. 

PASSIEF 

As 'II goeie sank daurvoor uitg mnak 
kan word dat srudcnte b ho flc hot 
aan iuing op die Fakult it rude, by 
voorbccld, sal die owcrhcdc waar kyn 
Iik 'n he 'I posit icwe houding innccm, 
mcen Edwin. Maar in die Jig van 
Stellenbosse studcntc sc ulgem ne p'IS 
siwitcit n oningeligtheid oar hoc sulkc 
uangcleenthcdc hulle raak, vo 1 hy nie 
in staat om .0 'n v rsock van Sk-kant 
at' tot die Universiteit te rig nic. Edv in 
mecn oak dut Stcllenbosch erg agter 
staan by under kampussc in hierdie 
opsig (sicn berig hicruaas). 

LEIDING 

am \I n 
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r 1 or __ 
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APDELING g. 

1. voor ll'e; 'I11c.,ho so u ell k'Jr US n 

awi'll': 

~. Eni v rd r, mon Ln ) 11 d 00 

'1/ Voorbeeld JlGIl d ic eCII vraelys vir eli dod. SlItl11I It ienn '(> word 
voorstelle vir verbcteriug 1'(111 die kursus gevra. 

Stellenbosch 

By Ikcys het twec studente v m e lk 
fakult it sitting op hul F:lkultcitsraad, 
maar sender stem reg. By die v rskil 
lcnde fakultcite is daur dan ook 00 die 
jare kanal vir effckti 'w nkudcmies 
.kakc ling gcskep, WII Ivan gocd deur 
studcute gebruik gemaak word om 
problem op tc los. 

WANTROUE 

ter In 
akademi e kak 

srI ELLENBOSCll is vcr agter orumige and r universiteite wanncer dit k0111 by skukellng {US' '11 do. 'nl 
en student, evaluering van kursusse en lektore, 'n kritie e houding inneem teenoor dit wat hull I 'r 1:11 

sake soos verte nwoordiging op hcsluitnem nd liggame. Evalua ie kry 
momentum 

MET die kursuscvaluasie nou besig am momentum te kry, is die 
belangrikste en verrassendste dat die studente oor die algemcen 'TI 

redelik verantwoor delike en positief kr itiese houding openbaar. Min 
persoonlike opmerkings word gernaak en die studentc benadcr die 
saak met erns. Voorwaar verblydend, 

Die ccrste kursusevaluasie waarvan gcvind deur die uitgec van 'n losings 
die .gcgcwens verwerk is, is die geskie- program en kernaantekc ninge. Dan 
dcniskursus war dcur dr. H. Giliolllee blyk dit dat die kursusmater iaal w I 
vir die tweed' jaars aangebicd word. duidc lik vcrklunr word. 

STlMULI'l!R 

Hicrdie kUIsus word deur die 001' 

grote mcerderheid as goed tot baie 
goed beskou. VoJgcns die studente is 
die kursus cen waar die dcnkc bcsondcr 
gcstim\.lleer wor 1 (± 90% van die klas 
~ien dit as baie lot uiters stimlilerend). 
Die kllrsusinhoud word op 'n int res 
Sallte wyse en baie entoesiasties deur 
die doscnt oorgedra. 

. Die enigste l1('gaticwe kcnmerk van 
die kursus is dat die klasse soms swak 
?eorden voorkom. Die lesings gee die 
11ldruk dat dit nie met mekaar verb'md 
hou " . HIC. n Oplossmg is dan ook hi r 

FILM 

nH'UI p, AAM 
Hi alg III '11' gl'VOc) i u.11 uiL I ktu 

besoud'r hl'hulps:lalll is mel stll(knt ' 
probtcme en dat die almosfccr sadanig 
is dat studcnle Iwcllcmal vry vol!! om 
vrac Ie vra en opil1 h: s Ie lug. 1 n die 
verhand word daar glad nie 'n dogma 
tiese houding in 'cneem nie. 

Di pi akt iese klassc, ho 'W I dit 
kstra werk mCt'bring, vind ook groat 
byval. Hier is die gcvacl net dat daar 
meer op aspekte uit die spcsificke 
kursus gckonsentrcer moot word. 

ONTSTELLEND 
'n Rcdelik ontstellendc tcndcns is 

dat die studentc I e 'werk in hngl;ls as 
ong wens beskou en di t byna deUl 
gaans "vcrl"uJ wrk" nOl;m. Dit open 
ba'll bcslis 'n luih id aan die kant van 
die stlldcnte. Daar was egter 'n grol,;p 
wat voel dat Iccswerk ma rlikcr gcdocn 
word namate die kurslls mce! intelcs 
sanl word. 

Bcsackcnde sprek'rll, iets wat sam. 
A '~ 16mm-kopic van die kortfihn in die dcpartcrnent gCdOCll word, Villd 
t lat!e/and is grati. hcskikbnar vii v 1- ook besond r baie byval. 
Jon1l1g by cnige gelecnth"id. B langsl·l· In die gehcel gcsien dus: 'I) prikk - 
C~\ues kan die Dcpartcment van Ont- lend kurstls waar die denkc g'stil11tl- 
\\Ilkkcling in Iticrdie verband kontak. IccI' word en insig gekweek word. 

I 

Wits rnaak gebruik van Student 
Faculty Councils om hulle skakeling te 
verbetcr. Hicrdie radc is spcsifick g - 
skcp om ontevredenheid met kllfSll.SC 
cn kktor.: uit die w g te prob er ruim 
!;Il ()f1l v rhoudingc tc vl'rb,t(;r. 'n 
Voorb!; -II.] van cJi' krith~ houding wat 
SIU<1Clllc op hi '[{Ii - lITllflllS inneell\ is 
onlangs gei1lustre r to 'n mosit; ~an 
w • .lll troue deur die l' konomi IlI-kla in 
hul !ntcrnasionaJe Handel-l ktor ing' 
stcl IS '11 eenparig aanvaar is. Die klus 
h,t ook verso k dat hy b~d'lIlk 11 cirn 
hy vcrv'l1lg mo'l word d 'UI' i nnnd 
wat di vertroue van dil: klas kan 
inbo s 111. 

ONBEKWAAM 

Oi klagte. toon die lektor, Dr. 
nrriguc, was dat hy onvoorhercid n 

onlogi s wn " ge II Ollt vikkclin VIII 
id.:c g loon het !lie l II d 1t hy I igtlll 
loos was in die III III i ding vall 'Y 
lesin's. Verder was hull van mening 
elat hy 11"t ell skrywcr as brOil gchrui 
hct, en di~ tnt sta1 onakkur:lat. By is 
oak daarvan bcskuldig dat hy stUd'lll 
w t hom ehitis cr hct gcviktimis or 
het. 

AANVRAAG 

enskap deu studentc by die Universi- beho H( S '11 • ri we a n die dosente 
teite van Natal, dat tv evert 'IlW( or- ( )rg\.·dru kan wo d nie. 
digcrs van elke Iakulteit van b id die 
Pi term. ritzburgse - sowel • s die Dur 
h. use karnpus direkte verte nwoor 
diging op die S maat verkry het, 

By R, U i daur twc ligg'llll wat 
skak lin' pro b . 'r verbeter en uundug 
g .e aan klagtcs. F rsten is daur 'n 
Ondcrrigk nnitec, bestuandc uit dos n 
te en st lid mt van dit vcrskillc nd 
fakultcite, Dan moot die SR-1id I 'lao 
net Akademiese Ska 'cling elk koshuis 
besoek waar hy dan ver te nwoordigcrs 
van die vcrskill nde Iakulteite onuno ,t 
en pro btl m' met hulle bespr 'ck, II 

incli n nodig, vcnt rc st ppc n m. 

(~FFI~KlIFF 

KLAG1ES 

Op 

Dl'1' BY 

, L NB L 
D'lar wa. so 'n a. nvraag na mod Sf'S- 

------------------------------------------~ 
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Wat mens egt~r Ollmo >ntlik kan 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~&)ell b om h,]soorkop ~ 'n ba~ 

d liktttc gespr ksituasie in te storm, 
sond'T om met duhHikht.;ld te <;' 

presics wat jou hindel en waarom; wat 
jy wil rcgstel en hoc; wat die gevolgc 
van sodanige optrcde kan wees. 

Om eglcr mel di afskop los te trek 
11 wilde stcllings te maak (soos by 
voorblldd: "Ons godsdicl1S is vir ons (HicrJ11ec word ~ie polemic~ tuss~n 
net 'n klub"), is myns insicns onveran t- D.v.W. en Johan (oroncman algcslult. 
woorddik. Dit skt.;p glad nie die n: gtu Die !I1atie sal slegs verderc skrywes van 
klimaat waarin 'n oop g pr k oor ill ~ t wee here oorwceg indicn claar 
ru v rhoudUlge k,lll ontplooi nie. ernstigcr gepraat word en wegbewccg 
({'crloop : 'n prof ssor het D.W.V. e word van die uitcrs pllrsoonlike trant 
hri f, in '11 privat' gesprek III l my, as waarin die briefwisseling verval het. 
"g woon plOvokati 'f" hcskryf.) Verder eicn Die Matie hom die reg 

Om bogcnot.:mde r des moos ek ecrs toe, soos cnige koerant, om na sy 
D.V.W. se brief bchandel sy a:m- gocddunk antwoordc op briewe in 
vanklik stdling. hel imm rs die gl!- llicsclfd uitguwc te plaas. Die Marie is 
spr 'k aan dill gang g sit. By di - l 1 id Vt.:fskyn skgs ong ·veer 13 mattl per jam 
van 'l 'ondcrlikc ontwikkcling sal OilS n ni daagliks nic. Si n l).v.W. s 
no' w I uitkotn. l~n ck al probcer antwoord op p. 6 Red.) 
anntoon waaroll1 dit lIlyns in. iens llristctik h'elt~ln~ te r gvcrdig k. Oor~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

:.II1dcr kr' ppl 'kk, vollccrd g sind- 
hede, ell ., kan on ook gcsels. 

'.Il aangesicn D.v.W. die uitnodiging 
rig, slll ck afsonderlike g ricwe verde 
dig. Vir "R1ank s AU' nlik"-bordjies is 
ek g'n kaam !lie daar is hun 'rs ook, 
so lcrloop , h, i' "Ni '-l:Hankes Allcen 
Itk"-hordjics. 

Maar D.v.W. moet e 'rs so vri ndclik 
w es om van sy aanvanklike stellings tc 
verde dig. er will van u g agte korrcs 
pondent 5e geriel', stip k en of twe 
aan: 
I. "On'l god diens is vir on, net 'n 
klug. OilS houding t'n opsigte van die 
nie-hlank' is hi rvan spck nde bcwys. ' 
2. l'll in uitbreiding op bogenoernde 
steltingst h t D.v.W. die volgcndc ge e: 
"En nou h t ek die sog naamde en 
dingwcrk wat ons kamma do n nie eers 
gcno m nk! " 

GE A REL 
10h word die Stellenho se studente by 'n SAAK-vergadering mo. 

verledc week toege preek deur 'n SWAPO-Ieier. sn die aange 
le ntheid veroorsaak toe 'n baie buitensporige geskarrel en bohaai. 
Mnr. Daniel Tjongarero, publisiteitsbeampte van die NNe en 
SWAPO, het 'n baie hoflike en kritiese gehoor toegespreek. En 
t llenbosch het daarvan niks oorg ekorn nie, 
SAAK is 'n vereniging wat hom dit ten doel stel om kriticse 

denke by die t udente te stimuleer e n van die weinig verenigings 
wat dan ook lot 'n redelike mate daarin laag. Om dit te kan 
bewerk tellig word g rceld prekers met verskillende tandpunte 
nooi om die. tudente oor aktuele sake te kom ioespreek. 
En net soos die problerne in Angola is die problematiek random 

Suidwe: -Afrika besond r aktueel. En a studente en burger van 
iierdie land kan en mag ons nie anders as om 'n ernst ige 
b lang telling in hlerdie uke te to all nie. 

Not! Iyk dit usof die hoofbeswaar teen sprekers soos mnr. 
Fjongurero i tint die Stellenbosse plat form nie vir politieke doel 
indes gebruik mag word uie , Tcreg ook. Maar hoc word hierdle 
aterskeiding sinvol gemaak? 
Hierdie bcginsel word egter nie konsekwent deurgetrek SOy r dit 

uid-Afrikaan e partypolitlci aangaan nie. Nog nooit is daar enige 
(em gchoor oor di bedryf van politiek deur ministers ot 
parlementslede nie , 

Dat die tud nte van Stellenbo ch bereid is om na die mcning 
all andersdenkendes te luister, was nog altyd 'n positiewe kenrnerk 
an die universitcit. En hierdie reg (want dit is bepaald geen 
oorreg nie) moet bly voortbestaan en verdedig word. Stellenbosch 
"1l1 as Universiteit . legs meer irrelevant word indien daar nou ten 
p igte van sprekers 'n "suiwering" uitgevoer gaan word. 

v N 
I'l is v rblydend am te sien dat Die Matie se paging om 'n beter 
n gc ond r verhouding tuss 11 dosente en studente te skep, 

besig i. om baie sux esvol voort te gaan. 'n Groot aantal dosente 
ne rn tn uiters positiewe standpunt hi roar in. 

Daarom wit Die Matie dan net sek re moontlike vaaghe d 
hierorntrent duidelik maak. Di doel van die helc poging is primer 
m 'n sinvoll r verhouding tussen studente en dosente daar te stel 
n is duo nie 'n poging om 'n skrikhewind te voer nie. 
Nadat die geg wens uit die vraelyste verwerk is, sal die resultatt: 

er' aan di betrokk dosente gctoon word. Publika io sal sJcgs 
leskied nadat daar oorleg gepleeg is met die dosent. Sou hy verkies 
lat tIl inligt ing naamloo gcpubli l: ~r mo t word, 01 sel gladni 
'al v Ido n word aan die verso k. me Mafie wil dus 'n ber ep op aile dosente doen am hul 
medewerking 1 g C. llierdie i 'n eerJike poging. 

REDA 
HOOf'REDAKTEUR: REDDIE MARAIS, Posbus 2065, Stellenbo eh 

(02232-303) Week 'dae 9-12 vm, Wilcocks-gebou K.21l. 
AS. ISTENT·HOOFR .OAKT UR: ETIENN . VAN HE R ,N, Louw 

slraal 8 (5839 tot 10 nm.) 
N(JUSREDAKl .UR: JAN-H ~NDRIK MUNNIK, Tel. 02232-303. 
PORTI EDAKT UR: I YHNARD Dl' VILLlERS, II ldcrberg (2397). 

KUNSREDAKT .UR: DAVID S HALKWY ,L-vanda 210. 
SOStALE REOAK. TRI. E: BRIS1IhN BARNARD, He msted 

(2014). 
INTER-UN IV JRSI ERE REOAKTEUR: HRIS'] JAN VAN SCHALK- 

WYK, I' ndra (2135). 
TII>O( RA 'Ih, h REOAKT ~UR: JAN DU PLESSIS, H l'hoogte 

(4380). 
SUBRH)AK1 '.UR-SPO '1': 'HRIS m.YMANS, Ecndrag (2135). 
SlIRI 'DAKT '.U -SPORT: Pit 1',RASMtJS, Fendr g (2135). 
• 'UIU "!.DAK hU ·KUNS: JOHAN LA S Y, Wit nhot (2030). 

i SUURFUAK hU wSOSIAAL: ANSA tRASMlJS, Son p (2300). 
SlJllJUDAK fiU - UUS: ORIES VAN WYK, Primu-koshui • 
• URRLl>AKTEUR.NUUS: HbNDRIK CO ~TZJm, WiJgenhof. 
If( HOTO(:.RA ': CHRISTINA M RRAY, Herold iraat 30. 
NUllSVhRSl.A(.GEW ~RS: J. co Ct.. Marin Conradlc, ~Izette de 

Villi rs, Chri. tia n 'ick, Koo Kriel, Roelo McLa Man, 0 nie 
wart, Su an v n def M rwe. 

.. POR VI'..RSLAGGEW S: Hugo Truter, Ola Ronaa n, W. Demp- 
sey, Johan Maritz, 1 van Zyl, Dieter P t7, ch, Wynand Rauch, Recht 
lIicmstr' . 

UNSV 'RSLAG JEW .RS: G crit Olivier, l~ouj, Kruger, Anthony 
Mar 'hall, B. van Zyl, Irene 'assel, A.J.W. van Wyk, Louis Heineman, 
J I. ". Kri 1, . Horn. 

.0. lAtE V. LA 

vergadering baie stil 
GEMOEDEUKHEID, rustigheid en vreedsaarnheid is begrippe wat ongetwyfeld by jou opkom as daar 

berig moet word oor wat in die afgelope raadsvergadertng gebeur het. Ek glo nie dit is so verregaande 
om te beweer dat die dood heid, wat 'n kenmerk is van die Matie-kampus, ook te lees i in die stilte van 
die raadsaal nie. Die ander kant van die saak meet darern ook duidelik gestel word en dit is dat daar nie 
altyd vuurwerke verwag kan word nle, omdat daar op baie vergaderings hoofsaaklik oor administratiewe 
punte gesels word. 

Die l.angerihovcn- utrum bly '11 ge- Pretorius van die LSS bercid am vrae te 
wilde on dcrwcrp en aam m t die bcantwoord in vcrband met klagtes oor 
ie-baudjie- tori van die Ingcnieurs het die Lungenhovcn. Of om prof. D 
dit die me tc tyd in b lag gcncem, Villiers se woorde te gcbruik "ons 
Profe: sor De Villi rs van die lngcnicurs- gcsels nic oor klagtes ni , maar oor hoc 
fakultcit n van die Skakelko mitcc, di I angcnhocvcn die bcste gcbruik 
ook c n wut al jar aam loop met die kan word". 
. cntrurn-g dagtc, was saam met men er 

pro beer maak nie. Daar i egter groot 
uitgawes, 00 byvoorbccld die aan 
personeelsalarisse. Ook die lugreelings 
en under lektri e app ruat bring 011- 

kost s mee. 
Dit i egter so dat die b stuur op 

hierdie stadium nie weet of daar 'n 
wins gchef word of nie aangesien die 
uitgaa frc kening van die konsultan tes 
nog nie gekry is nie, Prof. De Villiers 
het erken dat dingo nie altyd so glad 
verloop nie maar hy is bewus daarvan 
en dit sal mettertyd reggemaak word. 

Thys Loubscr hct gevra of, wann er 
gewag word vir warm kos, daar nic 
twee touc gcvorm kun word sodat sake 
be pocdig kan word ni . Buit -konsul 
iantcs he t egtcr nic voorsiening ge mauk 
vir so 'n groot oms et nic maar ook hier 
sal prcblcme uitgeskakcl word soos die 
jaar vcrdcr loop. 

Pierr oosen he t genocrn dat daar 
'n groep was wat gcdurende 'n funksic 
nic genoeg ko. gekry het vir hul geld 
nie. Hulle is toe wei uitbctaal. Mcneer 
Pretorius het gese dat daar in Maart 
aileen 57 funk sic in die Langenhovcn 
gehou is. Dit is dus moontlik dat foute 
kan insluip, maar dat dit die vcrontrcg 
tes se plig is om onmiddellik met die 
bestuur in aanraking te korn en nie dae 
of (nog erger) weke later nie. 

WINS OF NIE'? 
Edwin Cameron hot "n vraag gchad 

oor die feit dat 'n borg gekry moe t 
word vir kaas en wyn-on thule en oak 
dat net kos wat in die Langcnhoven 
kombuis self gemaak is, gckry kon 
word vir on thale, fly he t oo k pertinent 
gcvra of daar '11 wins gemuak word op 
kos; 'n vraag, glo ek, met mcricte, 
orndat elke student oor die moontlik 
h id bcspicgcl. Prof. De Villicrs het 
cgter 'n ernstige en cerlike poging 
aangcwcnd am op die vrae re ant- 

OOPKAARTE 

Die 
se .. 

tudente 
• 

• dat die name van die llUWC g. nge in 
die I1u\VC koshuis vir die m dicse stu 
dentc, Iii ppokru tcs, 'n mens bcslis laat 
wonder ... 

• dat vuil borde en kinkbordc nog 
steeds di volop te vcrskynsel in die - ......... ---.._---...,... ......... -"."..~ 
Langcnhovensentrum is. 'n Student 
luister maar net nie. 

• dat dit 'n mens baie gelukkig maak 
om te sien dat die naam Neelsie b sig 
is om stuiptrekkend dood te gaan. 
Skaam gesigte as die naam per ongeluk 
uitglip getuig hiervan. 

Die 
Matie 
Berig 

• dat di naarn Neelsie k nmerkend is 
van 'n sckere matrickgroep op die kam- 
pus. 

woord, en hy het gese studente be- Prof. De Villicrs het dit duidelik 
n~der s.ake gewoonlik nie van allc kan!e gestel dat hy ten alte tye bereid is om 
me .. Die Langenho~ n . werk oP. s~ n oop kaarte te speel, Net soos Die Matie 
baS1S dat daar aan die einde van .die jaar vroeer en ook die SR by rna de van 
gelykgespe 1 nl?e! word ~at di~ geld- Willie du Preez, het ook die professor 
s~ke bctre~. ]),t IS dus dt~ ~lel~ van die studente gevra am die skinkborde 
die mcnse 10 behecr om me n wins te op die trollies te pak as hulle klaar is. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~rne ~~JsWyn~nds~n~n~maar 
die arbeid word oak minder gemaak. 

Tl..T[;1Jf\ Oar hierdie saak is al baie geskryf en 
.......... _ ...... ~ gepraat, maar ek wonder wat sal geb ur 

as ons die hulp van skoonmakers sat 
wcglaat en in watter toestand die Lan 
genhoven agtergelaat sa) word? 

dat Tygerberg so pas tot 'n tuisland 
verklaar is. 'n Passtelsel word dan ook 
in die tuisland bcplan. 

STEEDS 
JOHAN D. FRONEMAN, Oude Molen, skryf: 

D.V.W. voel beswaard omdat ek hom pcrsoonlik sou aangeval het in 
my vorige brief, sonder am self 'n positicwe bydrae te Icwer. Dis 

d'lll gl afleidingslaktiek wat ek gchruik het, naamlik om die man in 
plaa, van die bal te sp el. [k wil u korresponuent uie versekering gee 
dat ek bcsli nic daarin g iilt rcsseerd is om 'n debat op persoonlike 
vlak te voer ni . 

PLAKKATE 
Die kennisgcwings van vcr aderings 

van politiekc partye en die plasing 
dnarvon op ampteHke kennisgewing. 
borde het ook ter sprakc gekom. Vol 
gens die rcglemen te kry kennisgewings 
in verband met verenigings die amptc 
like stempel en politieke partye kwali 
tisecr nie onder hi rdie groepie nie. 
Oor die afdruk en vasdruk van poli 
ti ke party-plakkate sal daal latcr wecr 
b'sin woro. 

As Christen is ek sckerlik saam met 
die andl!f bckommerd oor die militere 
n g' '8t -like stand van sake in die 
RSA. M ar oit Illy 'I) oak waaroor 
mens me sono r g pa<;IC b' k'id nheid 
mag omgaan nie (sons us. Okkic RUlI 

hcnhcimer m't sy skittcfcndc w ks 
preke uit Nchemia gewys het). EIE-BAADJIE 

Thys Loubscr was diu keer knaend 
oor die e ic-baadj ie-stori van die I nge 
nieurs. "Mcneer die voorsitter ck sit 
Itlsscn lwec vurc, aan die ccnkant die 
mad en aan die anderkant die Inge 
llIcurs". Volgcns hom sal die band 
jie nic 'n w,trbocl van klcure op die 
kamplls veroorsaak nie, doodcenvolldig 
omdat die Ingenieurs-studente nie 
graag baadji dra soos veral 'n ander 
fakulteit ni . Toe di SR koel rig bly 
reag r h t hys g waarsku: "ek dreig 
1I nie" en g e dat die studentc stcrk 
staan oor die saak en dat hul ni 

(Verl'oig op bl. 13) 

M NV 
Ek sat graag wit inteken op Die Matie in 1976 

Adres . 

.................................... 
..................................... 

(Stuur inskrywingsvorm tesame met 'n tjek/posorder vir R3 aan: 
Die Redakteur, Die Matie. Langenhoven-sentrum, Stellenbosch, 
7600.) 
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VERTROUE 

gcrccld kan plaasvind. 
Die eerste van hicrdie kampe is dan 

ook reeds af'gchandcl. Vcrskeic voorsit 
tors van vcrenigings, rcdakteurs a iook 
Studentcraadslcde 1S na die kamp, ge 
ho u in Houtbaai, gcnooi. 

Drie dae lank is daar rcdclik dicpsin 
nig gepraat oor sake van aktucle be 
lang, ten opsite van landspoliti k sowcl 
as probelcrne van 'n studentegemccu 
skap, 

'11 Mens kan ~ dat hicrdie idee !lOU 

001 die gelxWl'tcproblcme is en d t dit 
vir die toekorns slogs suksessc inhou, 

PLATVORM GESTIG V 
OOPGESPREK 
OM die waarde van oop gesprek ook binne die Universiteit van 

Stellenbosch tot sy reg te laat kom, het die idee ontstaan om 'n 
interne stigting, soortgelyk aan die SSD, in die lewe te roep. Die SSD 
is daar om oop gesprek tussen al die universiteite te bevorder vandaar 
die naam, Stigting Studentedialoog. 

Vier tot vyf kampc sal per jaar 
gchou word, waarna vertcenwoordiger 
uit verskillcnde . tudentekringc genooi 
sal word. Gcdurendc hi rdie kampe, 
wat naweekkamp sal wees, sal aktuele 
sake, veral rakcnde Stellcnbosch en die 
studcnte self, onder die socklig gebring 
word. Studente sal onder hicrdie om 
standighcde gedwing word om hul vcr 
.killcnde, dikwels uitecnlopcnde stand 
punte te stcl, te verdedig, na die 
standpunte van ander tc luister n 
daarop te rcagcer. Leicrspotensiaal kan 
hicrdeur gekwcek en inisiatief aungc- 
wakkcr word. Uit die aard van die saak, ...- 1- -------------------,.. 

sal uitnodigings so vertcenwoordigend 
moontlik wccs. Tcr wille van die open 
heid van gesprek , sal konscnsuspuntc. 
asook aanhalings uit ge prckke, nie vir 
publikasie bcskikbaar wces nie, Slogs 
die name van genocides en die orid .r 
werpe sal gcpubliseer word. 

Onderwerpc sal deur 'n behcer 
komitee, bestaande uit drie studente 
raudsle de , waarvan cen die voorsitter, 
en drie doscnte van die Univcrsiteit, 
bepaal word. Die doscnte is genadcr 
om vir 'n tydpcrk van drie jaar van 
hulp te we s. Die redo waaro m hicrdic 
US-gesprek nic volkome in die studcntc 
se hande gelaat kan word nie, is dat 
kontinuiteit behou moct word stu 
dcnte kom en gaan, so-ook bclang tel 
lings. 

Daar word beoog om die Univcrsi 
-tcit te vcrsock om by sy beplanning 
ook 'I} gcboui . ekompleks in te sluit 
vauriu konfcre nsics en kampe gchou 
kan word. Samcsprokings van groot 
belang ell onskatbare waarde sal dan 

I(ITSNUUS 
BT 

sywurms nie op kcdulc spin nic, al 
jou glo so ontstel dut dit jou tot jou 
studies sal dryf! 

Dcrde was Johan Lat. ky wat deur 'n 
lntcllcktucle kragtoer y gchoor OOT 
tuig het dat Obj ktiwitcit gclyk is a, n 
Su bj ktiwitei t. r;:=======:::;::::======;i 

Ander ondcrwerpe wat bcspr ek i. I 
was o.a. Waf is ons Erns? , Eiektroniese 
Ontstekingstelsels en Teen skoonlieids- .... _.1 

kompetisies. In laasgcnoemde is na 
~-~-~~~--~-~-~~~~~~--~-~~~-~-~ nlc~i swat aan SkO'Ullwidskolnp [i ~s 

dcclnccm vcrwys a' Ilelp me make it 
through the I/;ght-wescntji .. 

Twecdc was Marion Higgs, wat 
onder die opskrif 011 Beasties, Wee 
Timorous and Otherwise '11 plcidooi 
gelcwer het vir die toelutiug van troctel 
dicre in koshuisc. Volgens haar sal 
troetcldicrc nie aileen die sosiale lowe 
op Stellenbo sch verbcter dcurdat ver 
skcie klubs, by. "Die Limpopo Kroko 
diltclcrsvcrcniging" gestig sal word nie, 
maar hullc sal ook grotcr ukadcmicsc 
pre, tasics vcrsekcr. Die felt dat jon 

Nog iet. wut opgcval hct was dat 
van die 8 dcelncmers 4 uit WIt icnho 
afkom tig was, Dnai was I vertceu 
woordigcr elk van Huis Marais, Oude 
Molen, Harmonic en N mesia. Wanr 
was die ander ~ oshui '? 

"SR MOET VOORSITTER 
I(IES": WILLIE D U PREEZ 

A'P' TIHURNI 'liT, I..V. vir W, ter 
b rg, het voorverl de 'ond'lgaalld 

in di Stellenbo: ell v s N .•. K rk II H 

die 'hrLlcn en y politick gcpr rat. 
Daar was slegs 18 mouse tecnwoor- Dr. Tr urnicht hot dit duidelik e· 

dig mot die 8 r denaar en 3 bcoor- ski dat elk 111 IlS hy die politick 
debars ing .sluit! Dit is on tstcllcnd dat be trokke is, 1.:11 dut dcclnamc dauraan 
so min stud .ntc werklik bclangstcl in ni tc mstrydig is In ,( sy kultuur nil .. 
wat om hulle aanguan. Di begin el wut jy as pcrsoon hand 

huaf ten opsigt van'n k rc saak, 
moct jy kan vcrdedig vole 'us di S t il', 
Jy moet kan nntwoord op dit W'It God 
van jou vra ill jou politl k bedrywig 
h dl. 

18 MEN. E 

A. P. Treurnicht 

D IE gebrek aan belangstel1ing by die vergadcrings wat die Komrnis- 
sie van Ondersoek na die Stellenbosse verkiesingstelsel reel met 

die oog op bydraes van die studente, skep die indruk dat die Maries 
tevrede is met die huidige verkiesingste lsel." ~--------~~--------------~ 

Hierdie uitlating is Maandagmiddag 
(26 April) op die kommissie so vergade 
ring wat in die S.R.-saal in die Langen 
hoven gchou is, gcrnaak. Hierdie verga 
der in r was die twccde in 'n reeks van 
vier vergadcr ings wat ge re '1 word om 
mcnings en voorstclle vall di studcnte 
te verkry in vcrband met die vcrkicsing 
stclscl van Slcllcllbosch. Bcncwens die 
dric kommissielcdc wat tecnwoordig 
was, het die res van die vergadcring 
bestaan uit Willie du Precz, die S.R.-lid 
vir die L.S.S. en Die Matie so vcrslag 
gower. 

BESP EKING 

Die vcr adoring het nogtuns voo rtge 
gaan en et gchand I oo r ho die 
voorsittcr vall di Stud nter lad vcrkies 
moct word. Uit die bespreking hct dit 
geblyk dat dit verkieslik is dat ~ie 
voorsitter deur die S.R. self verkies word. I- ~ __ ~~~ ji ~ l 

JULIAN MEI,C'K, wenner vall die redenaarskompetlsie. 

Willie du Prcez het opgemerk dat 
die huidige stelsel 'n verteenwoordig 
cnde stelsol is en dat die verkose 
Studentcraad die studente se vertecn 
Woordigers is. Daarom meen hy dat die 
studentemassa behoort die vertroue in 
hUI verteenwoordigers te he om die 
gcskikste persoon as voorsitter t ki ". 

Indien die Rand daarna stern be- 
1100rt hulk in staat t wees om di 
gcskikste persoon as voorsittcr tc ver 
kles, 

• • 

12 MEl 
'n GbMEN JDE gehoor vall ong ve r 

200 mens het 'n byeenkoms 
bygewoon wat in die Stad aal gehou is 
deur The Church of England. 

Os. Chri jan Brandt N.G. predikant, 
Dr. de Jon h van die ge. ki denisde 
part n nt, en V rnon Louw, cud-sake 
man h t by di 1 cnthcid opg tree. 

D HU n IS i d ar ook '11 progrlllll V'lll 
g'stclik lI1u.j k an hied dlur 'u 
(hristclik sa 19- en urkcsgroep V'lll 
Kenil vorth, n Jan de Wt 1, 'n M'lti , 
wat veral bckl!nd is vir 'y lUl1gsp cl 
plat" deur di s.lIlggroep "Jan en 
Martie". 

Die hoofspreker vall die 
Ds. Fr. nk Retief van di 
England wal di' . mw ige' uitgl'llO( i 
It t lot 'n kcu 'e vir hri Ill .. Die ,WillI 
i. afgc.luit 111 t di VOel van per 0 HI 
like gespt 'kk". 

ONAANVAARBAAR 

Willie mcen nogtans dat die wysc 
waarop die S.R. dk voorsitt r vcrkies, 
g~.wysig moet word. Die hllidige nomi 
Ilasiestryd-mctod(; i vir h m onlum 
vaarbaar. By staan 'n stl.llscl voor waar 
nOlllinasies vir di voorsitterskap aange 
Vra WOrd 11 waar die voorstcll I dan sy 
Voorstel motivcer, byvoorheeld met 
VCrwysing na di' v rkiesingsuilslag. die 
kundiduat se h kW'lamheid om die S.R. 
tId, en 0 meer. 

Die kommissie so volgende v rgade 
ring is op die twaalfde (12) Mei om 
7.30 nm. in die S.R.-saal. Die Malie 
doen namens die kornmi sic 'n heroep 
op aBe studcnte om met sinvolle vour 
ste He en bydracs die v'rgndering by t 
WOOll. 

TE EK. KLUSIEF 
Studcnh. vuel 'gteT d t dit~ middag 

uur nie einUik die rq~te tyd is om oor 
sulke gcwigtige sake to g s 1 nic. Oat 
die vergadcdngs verder ()Ok nog in die 
SR-raadsaal gchou word, kep nel di 
cksklu iewe atmosfecr wat 'n tudent 
lIfskrik. Wat van 'n Ickkcr vergad'ring 
waar v'rskillcndc sprekers oor die ake 
gl!scts ~ 
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I N hierdie dae waar dit 'n geyktc praktyk is am te wys op di geykrheid van die woord dialoog, bring 
di stigting van die US-gesprck 'n fris bricsic oor 'n andersinds stagnante studcnte-unie. 'n Vereniging 

soos SAAK nooi 111 lend cis persone buite eli studcntegemeeuskap na sy vcrhoog, tcrwyl die Vrydagklub 
daaro p kon ientr er om buirelandcrs na die kampus te bring. By gebreke aan 'n vereniging wat st udcnte 
bymekaarbring om menings oor spesifiek kampu: aangeleenthcde te wissel, sal hierdie Gesprck 'n groot 
vakuum vul. Mcningsverskil is 'n kenmerk van enige gcmeenskap, maar dit is allcen 'n gesonde kenmerk 
wannccr verskllle in mening gereeld teen mekaar opgeweeg en afgcspeel word. 

Tot op hcde h t dit, wannecr die 
and rwerp van "Stellenbosch is doo d" 
aangeraak is, legs by diagnose gcbly. 
Di vorig Jl.Jat;e-hoofredakteur luit sy 
terrnyn af met 'n hoo artikel onder die 
skr iende opskrif Bosch ko liege. By 
wys daaro p dat die It wige dcbattc, 
polerniekc en twistc van di laat ses 
tiger- cn vroee s wentigerjarc nie me r 
met ons is nie, Die studcntel we ant 
br ek aan int nsitcit ; St llcnbosch is 
bcsig om te stagnccr tot 'n Bo. ch 
kollegc. 

Di diagnose word nog diepcr ge 
vo r in 'n hoofartikel wat die nuwe 
t rrnyn inlui: di oor aak is die van 
po Ii tie ke polarisasic, Groep vorming 
hct die Oop Gesprek laat kwyn, 

ROARING SIXTIES 
En war is verstarring. Ruimte-oer 

weging" verhoed my om U op 'n kort 
rit te neern d iur die lewendige twiste 
n polerniekc van die verlede, Maar 
gaan blaai maar dcur die ou Mattes van 
einde scstig en begin sewentig: veral as 
u van die jonger kampusgeslag is wat 
die roaring sixties mi. geloop het, wag 
verbasing op 1I. Destyd: was Stellen 
bosch di e 'r. te blanke universiteit wat 
met di Univen tteu van Wes-Kaap kon 
tak ernaak het, en Stetlcnbosch was 
ook CCII van die eerste kampusse om 'n 
. wart spr k r tc nooi, 

Op intcruniver: it~rc t rrein had 
St llcnbosch 'n rclcvan le wat nou ge 
kwyn net tot sporadiese etcs aam met 
and r tudenterude. Verlcde iaar het 
die SR·tocr nic plaasgcvind nie. Daar 
word net nie m er g luistcr na Stellcn 
bosch nie. 

1 it is korrek dat die red vir die 
stagn nsie I in politieke groepsvor 
mingo Daar word soms ook g. dat die 
aandu 1 van die student h dcndaags so 
g absorbccr word deur byvoorheeld dlc 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~. Di ~~ SR~d, Tob~ ~ ~~ 
tiers, i hesig m t rc "lin's vir 'n na 
~ona~ ~ud nteraadskonf ron ~ inili. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. 
wintervakan.~. Dit .alto ganklikwees~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
vir enig bclangstelJend Suid-Afri- 'n h 
kaalls universiteit. Dit blyk dus dat 
di SR bcwus is van Stcllenbosch so 
apatie op intcruniversitere gebied, en 
poog om 'n sterker stem uit te bring. 

gcbcurc in Angola, dat die studcnte net 
eenvoudig nic mecr bclangstel in die 
plaaslike nie. Om Angola aan te vocr as 
die rcde vir gebrck aan inisiatief by die 
b". turc van v renigings n die studentc 
mad, lyk darern bietji vergcsog. 

DIESR 
Noudat on. by die SR is: die gcdag 

te van politieke polarisasie kan aan die 
hand van hierdie orgaan verduid elik 
word. Dit is tog im mers na die SR 

etienne 
van heerden 

waarheen die oe draai in 'n situasie 
soos die onderhawige, Narnate party 
politick 'n groter drnkrag in SR-verkie- 

sings geword het, en daar meerrnale by 
die kandidaat se administratiewe be 
kwaamh id verby in sy politieke . impa 
tic vasgestaar is, het die noodsaaklike 
balans van teenpole uit die SR ver 
dwyn. Die SR het van buite daar 
flouerig na uitgesicn, .wan t daar was 
geen konflik van noemenswaardige 
aard binne die liggaam nie, En 'n 
gebrek aan konflik, oftewel die botsing 
van opinies, het tot gevolg dat daar 
gcen stimulasie is nie. 

Dit is al gese dat die SR legs 'n 
manifcstasie in die kleine is van 'n 
kwaal waaraan die hele studcntege 
mccnskap ly, As dit dan so is, kan dit 
met vr ugde gchoop word dat die 
helingstekens wat die huidige SR toon, 
'n uitdrukking is van 'n algernene 
helingsproses wat nou intree. 

Die landswye konvensie waarby een 
van ons SR-Iedc bcdrywig is, lyk na iets 

ENIGE mens behoort met ander fcit dat ons 'n ander persoon nie 
to praat, Elkcen is anders, maar genoeg kans gee om sy sC te se nie, 

tog 1110L't een persoon met ander of ten minste so besig is met onsself 
gescls, dit maak nic saak of dit oor dat ons nie wcrklik luister wat die 
modes, dans of godsdiens is nie. prater probecr oordra nie. 
Almal wil dit wat hulle ervaar, hultc Die praat-kring en die luister- 
"lief en Iced" met ander deel. kring (of subjek- en objek-kring) i 

Die probleem is egter dat pcr- soms ver van mekaar vcrwyderd, en 
sone baie min werklik opbouend al wat di selfde aan hulle is, is 'n 
praat, sodat alma) of albci voel 'n in cengestrcngclde verskil tussen 
gcsprck beteken iets, of stet werklik spreker en hoorder. 
tcvrcdc. Die probleern vergroot nog ver- 

Selfsug en groot misvcrstand dor by antwoord en vcrdcre ge 
kan lei tot hartscer en ongeluk, sprek. Die twisgierigc elernente van 
maar veral vrae en twyfel. Opper- oneerlikheid, selfbeheptheid en 
man sicn die kornmunikasic-gaping veral onsuiwer motiewe sluip sorns 
tussen persone us malende sirkcls grctig in. 
van vcrwarring in sy gedig "Draai- Mi. kien kan ons gaan Jig opst 
kewcrs": by Van Wyk Louw wat '''n halwe 

"Owaarisjy? Owaarisjy? kring" probeer sluit tusscn sy hui- 
Dit kring om jou, dit kring om dige ek en sy vcrbygegaande jeup in 
my, "Opdrag". Miskien Ie daar ok 
met kring en teenkring metter- waardc in vir moontlike vrcde . 1 die 
tyd verhouding van mens tot mens: 
to.t 'no verwikkelde. oll~nigheid." "maar ek ... wit ... min, maar 
Hierdic ontnugtering IS moont- suiwcr woorde he." 

lik onder andere te wytc aan die 

UI 

'n Bank. 
Ons by Nedbank kan u op meer manlere 

help as wat LJ dink. 
In u studiejare-wanneer u kontant moet 

he vir boeke, klasgeld of losiesgeid. 
Of ommer n t om aan die lewe te bly. 

Na u universlLitsdc: - wanneer lJ nog 
meer geld gaan nodig he om u ie potji ... t 
krap. Of dalk om professionele toerustlng 
te koop. . 

En later, wanneer u,eindelik 'n goeie 
inkornste verdien, salons da rdie verdienst 
vir u vinnig laat vermenigvuldig d ur 
vers·andige belegging. 

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

US-GESPREK 
Dit is gCH'd, dan, vir die negatiewe 

beeld van die SR (wat, soos te vcr tane, 
grootJiks oorgcerf is van die vorige SR) 
dat die inisiaticf ook van JllIUe uitgaan 
met die stigting van US·g('sprek. Dem 
ulke d, dwerklike optrcde kan dit nic 
anders as om betcr gaan nie. M.b.t. die 
opponcrcndc grocpe is dit bclangrik 
dat 'n br .. spektrum na hicrdie konfe 
rcnsies gcnooi word, breed nie allcen in 
die sin van vertcenwoordiging op kam· 
pu verenigings nie, maar ook wat poli 
tiI.' e siening betrer. Die f it dat geen 
uit prake ot kon ensuspunte vir publi- 
1m ic heskikbaar ge tel sal word nie, 
maak dit moontlik dat gesprcksgenote 
mekaar met meer ecrlikheid sal be 
nader, en nie, soo!! die geval b icke(~t is, 
agt't sk'rms van politieke' simpatic 
tcenoor mekaar praat nie. 

Dj' dooierigh"id en nou inisiatief 
wat die bedrywighcd van sommigc 
vercnigings kcnmerk, is helaas ook 'n 
deurgcstampdc onderwerp. In hierdie 
Matie word daar dan na die bedrywig~ 
hede van verenigings gckyk, en so hier 
en daar gekritiseer. 

Dit is gtcr 0 dat ver. keie vereni 
gings vanjaar tekens van groter lewens 
Ius toon; dit is nou behalwe staat 
makers soos SAAK en USAT. 

Baie woorde i al g ,mots oor die 
apatie op SteUenbosch en dit is verbly 
<lend om in die lug te nuif en 'n 
windjie van veran ring te ~w aT. 

D.d.V. 

DOUGLAS LAWRIE 

Oos dccl, Oos-Wes kwesbaar 
SUID WES 
Skoppens: AK S: 9854 
Bartens: Q.J l09R7 II: K2 
Ruitens: AQ92 R: KJ 1 0 
Klawcr~: 4 K: 109852 

ROEPERY 
OOS SUID WES NOORD 

1 GT 
4 Hart 

NOORD 
S: QJ 107 
H: 654 
R: 654 
K: KQ.J 

OOS 
S: 632 
H:A3 
R: 873 
K: A7632 

Pa. secr 1 Hart 
Pa seer 3 Hart 
Alma] passeer. 

Passccr 
Passeer 

VANDAG se hand is 'n goeie voorbeeld van die onmoontlike wat tog 
gcbeur. Wes het rondgckrap en uitcindelik die klawertien as uitkom 

kaart gekies. 8uid kon skaars gelukkig voel oar wat hy gesien het. 
Sonder enige toegang. kaart tot blindeman moes hy minstens twee 
afgaan. Nogtans het hy sonder aarseling die heer opgesit. Oos het 'n 
plan uitgewerk, soms 'n fatale fout. 

Vas oortuig dat Wes se 10 die ecrste 
kaart van 'n tweeling was, het hy laag 
gespeeJ met die doel om so gou hy die 
spcclkam; kry met die hartensaas die 
klaweraas te neem en nog klawer te 
sp el. Suid was oor die eerste hekkic. 

By spee1 dadelik 'n troef uit bJinde 
man en Dos stel sy plan in aksie. Hy 
neem die troefaas en spee) klawcraas. 
Suid troef en spee) dadclik sy aas cn 
heer van skoppens. Nou volg die troef 
vrou wat deur Wes se h er geneem 
word en Suid is tuis. As Wes '11 fuit 
terugspeel, verloor Suid net een ruit 
want sy vierde ruit word in blindeman 

getroef. Specl Wes egter 'n swart kaart 
dan maak Suid 'n ckstra pakkic want 
ruitcns word dan weggegooi op blinde 
man se twee hoe skoppens en een hoe 
klawer. 

Oos ,e plan was beslis nie goed nie. 
am die aas terug te hou sou net sin he 
as d:lar gevaar was dat Suid, nadat hy 
as't ware gewaarsku is dat Wes met 'n 
tweelingklawer begin het, sy eic klaw r 
of blindeman s'n on tslae kon raak voor 
sy trocwe getrek het. Oos moes duide 
Uk kon sien dat daar min gevaar daar~ 
van was. 
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Digters 

PERSONE wat van hierdie ko 
lorn gebruik wil maak, moet 
briewe of poskaarte met die 
volle besonderhede (in slu itend 
hul eie adresse en telefoon 
nommers) rig aan: Die Sostale 
Redakteur, Die Matte, Sanlam 
gebou 205, Stellenbosch. lnge 
skrewe studente van die Uni 
versiteit van Stellenbosch kan 
gratis plasings doen. Vir ander 
.persone isdie koste Rl vir elke 
veelvoud van 30 woorde. 

DIE interkoshuis kompetisie van die U.S. Skaakklub het onlangs begin en beloof om heelwut interessante 
skaak op te lewer. 'n Totaal van tien spanne het ingeskryf: Dagbreck, Eenurag. Helderberg, 

Helshoogte, Majuba, Simonsberg, Huis Visser, Wilgenhof, Pleke en Libertas. Daar word elk week Cell 
rondte afgehandel en die meeste spanne speel hul wedstryde Donderdagaande in die Langeuhov I1S ntrum. 
Nuu 001 die verloop van die kompetisie sal in die toekom in hierdie rubriek verskyn. Die volgcnde sp 1 is 
in die eerste rondte van die Kaapprovinsie Ope gespe I, 'n toernooi wat tan nog aan di gang is. Esti 'nile 
Pretorius is een van ons gereelde eerstespanspelers en in hierdie spel rek n hy af mel Manu I d Ponte, 'n . 
voormalige W.P. Ope-karnpioen en een van die gevaarlikste spelers in die W.P. 

prosatekste word ook in aanmerking 
geneern. Bydraers moet bewys van 
hu lie registrasic aan die U niversi teit 
lewer, en 'n adres moet die bydrae 
vergesel. Die voordele wat so 'n saam 
gestelde bundel vir jong digters inhcu, 
is natuurlik oorweldigend. Enige digter 
wat individueel publiscer, is geweldig 
blootgestel aan kritick, vera) wat bctrc 
die swakkere gcdigtc in die bundcl, 'n 
Gesamcrulike uitgawe bcskerm die dig 
ters egter, Ook is dit vee) maklikcr om 
lien gocic gcdigte te lcwer, ad die om 
en by vccrtig wat benodig word vir 'n 
individucle bundel. 

Indien die bundel wei uitgegce kan 
word, wil die sarncs tellers dit vcrder 
voer. Self's 'n reeks kan saamgestel 
word, wat werk van studente 001' die 
hele land sal bevat, ook die van bruin 
en swart studen tedigters. 

SAREL STEELE 

Alekhinc sc verdcdiging 
1.) P·K4 N-KB3 
2.) P-K5 N·Q4 
3.) P-QB4 
Swart hct Alckhine c vcrd diging 

gcspcel, Dit is daarop gemik om Wit uit 
tc lok om sy scnterpiounc vorentoe to 
speel later val Swart hierdie pionne 1--------------- ..... aan. Een van die intere santste varia les 
in hierdie opening is die vo lgcnde: 3.) 
P·Q4, P·Q3: 4.) N-KB3, PxP: 5.) N. P, 
N·Q2 en nou kan Wit 6.) NxP g ·volg 
d ur 7.) Q-R5ch sped, wat lei tot 'n 
baic gekornplisc rd \ sp 1. 

N·N3 
4.) P·BS N·Q4 
5.) B-84 P-K3 
D Ponte spcel 'n ongewone vari 

asic, wat nogtans baie aggr ssief is. By 
offer 'n pion op, maar v rkry stork 
druk op Swart se posisie. 
6.) N.QB3 NxN 
7.) NPxN 
'n Ander moontlikheid is 7.) QPxN, 

BxP; 8.) Q-N4 wannecr Swart nic kan 
rokeer nie weens 9.) B·KR6. De Ponte 
verkies egter om sy scnterpionnc te 
versterk. 

Swart: [!.. Pretorius nie nou 15.) BxP kon gespeel h t nie. 
'n Moontlike voortsctting sou wee': 
15.) ... , PxB: 16.) QxPch, K·Q2 
Inie 16.) ••• , K·K2? nie, we ns 17.) 
Q-B6chJ; t 7.) N·NS, Q·Kl wanne r Wit 
nie gcnoeg kornpensasie vir sy agter 
stand in matcriaal het nie. 
15.) N-N5 N-K2 
16.) B-IO N-B4 
17.) BxN KPxB 
18.) BxB KxB 

Na 18.) .•. , RxB volg 19.) N·R7, 
R-Rl; 20.) N-B6ch ell die perd lie 
posisi is dan bale stork. 
19.) 0·0 Q·K2 
20.) QR-NI P·QN3 
21.) P-84 PxP 
22.) Q-KB3 I -QN 1 
23.) Q-B6 B-N2 

Na 23.) ... , B·R3 volg 24.) Q-R4 en 
na 23.) ... , B·K3 speel Wit 24.) NxB, 
PxNi 25.) QxP/B4. Sw: rt besluit dus 
om eerder di lung diagonual met sy 
bi. kop t l set. 
24.) QxP/B4 
25.) QR-Bl 
26.) KR-KI 
27.) R-B3 

LOSIES DRINGEND GESOEK 
JONG SUID-AFRIKAANSE 
SKR YWER, goed bckend in sy veld, 
sock eenvoudige woonplek: 'n kamer, 
'n ongcbruikte karavaan of op 'n plaas; 
verkieslik in 'n til orngcwing. Kontak 
Mcj. Pierre de Groot by Tel. 2080 of 
2089. 

VERLORE 
TE KOOP: Tien-spocd renfiets met 
S implex-Aerailleurratte. Splinternuut 
vir slegs R 79. Kontak Francois Haas 
broek, Victoriastraat 63, Stellenbosch. 

VERLORE: PARKER BALPUNTPEN, 
met P. Maas daarop gegravcer, Kontak 
Eienaar, Skaradahof 10, Tel. 71652. 

DIE VOLGENDE GOEDERE kan by 
die Sk-kantoor afgehaal word: 
Potloodsak Johan Botha 
Reglstrasiebewys - G.P. van der Merwe 
Beursie - D. Gunter 
Bcstuursliscnsie en Persoonskaart - 
David Thompson 
Ge boortesertifikaat - J.c. Muller 
Persoonskaart - A.I~. van Breda 
(,ctuigskrif - M.e. Mostert 
Senior Sertifikaat - M.L. Levy 
Geboortcscrtifikaat - J. van Rensburg 
Bcstuurslisensie - J .C. Kotze 
Getuigskrifte A.P.M. Mocn, P.G. 
Vip, Reucher du Toit, B.S. Kitshoff, E. 
Roth, M.H.H. Visser. 

TE KOOP 
El .... N NUWE Mans-denimbaadjie; groot 
te 38, R12. Kontak Mev. Le Roux, SR 
Kantoor. 

SR-VE SLAG 

Wit: M. de Ponte 

BxP 
8.) Q-N4 B-K2 
9.) Q-N4 P-KN3 
10.) P-KR4 P-KR4 

Swart voorkom 11.) P-RS. N 
10.) ... , 0-0; 11.) P-R5 verkry Wit 'n 
baie stork aanval. 
11.) Q-N3 P·Q3 
12.) P·B4 N·B3 
13.) N·B3 P-Q4 
14.) B-Q3 B-B 1 

Swart beplan 'n goeie verd digings 
maneuver - sy perd op QB3 gaan via 
K2 na KB4 gespeel word, vanwaar dit 
baie sal doen om Wit se aanval at' te 
weer. Die vraag ontstaan egter of Wit 

K-N2 
P-QB3 
QR·QBl 

Wit versterk steeds die druk op 
Swart se posisie. Die kasteel op QB3 
kan of na K3 gespc 1 word om P-K6 'n 
sterker dreig ment te maak, Of na KN3 
om deel te nc m aan 'n aanval teen die 
Swart koning, 

KR-QI 
28.) P-K6 P-B3 

Dit is duidclik dat 28.) ... , PxP'! ; 
29.) NxPch t t 'n v rlore posisic vir 
Swart lei. 
2 .) N-B7 
30.) R-KN3 
31.) Q-K2 

Nou dr ig Wit 32.) QxP met 'n 
oorwcldigende aanval. Swart is dus 
geforscerd 0111 c rs aund rg to skc nk nan 
dlc vcroediging van sy konill . 

R-Q4 
P-B4 

D.v.W. SKRYF: 
A G, eintlik raak die hele storie tussen my en mnr. Fronemall uitcr. 

verve1ig. Laat ek dit duidelik stel, 'Jl "oop g sprck" is net 
moontlik tussen persone wat bereid is 0111 iets te so, al is dit dan ook 
iets wat "gewoon provokaticf" is. Dit is duidelik dat wanneer jy 'n 
verkrampte is (hicrby bedoel ek nie wat die po1itiek bet ef ni , maar 

_____________ --Ibloot so vasgevang is in jou eie wereldjie)jy jouself nie moet waag tot 
"oop gesprekke" nie. 

V AKANTE POSTE 

A ANSOEKE vir die volgendc vakantc 
poste in die redaksic van Die Matie 

word ingcwag by: Die Voorsitter, Pub 
likasiekomitec, Langenhovenscntrum, 
SteUenoosch. Vakantc poste: Sekreta 
resse, Rcdakteur Sosiaa1, Subredakteur 
Sosiaal, Fotograwe (2) en Verspreiders 
(2). 

ASVS 
DIE gewilde World at War Televisi 

prcnt, wat so 'n wye kyk rskring 
getrek het tydens die vertoon daarvan 
OOr die SA-teJevisie4iens, word onder 
bcskerming van die ASVS in die 
Langenhoven-scntrum vertoon. Alhoe 
wei die reeks einde se kant toe staan, 
kan die laaste paar episodes Dinsdae 
aand om 8 nm. in die VV-saal gekyk 
word. 

Vir beter insig en begrip sui mnr. J. 
Grebe Van die D p. Geskicdenis 'n kort 
toeligting gee. Die prl:nt sal gevolg 
Word deur vrae en bespreking. 

[Vervolg van bl. IOj 
baic voel vir rcglerncntc en dingo nic. 
Daar sal nou in die tecnwoordigheid 
van Lood Rabie (hy was toe afwysig) 
oor die saak be.luit word. 

NAWEEKKAMP' 
Die hoogtepunt van die aand is egter 

gelewer deur 'n dame. Sy het nie net 
Die Matie se verteenwoordiger tot 
skryfswye bevecl nie maar ook die raad 
doodstil gepraat. Ruda Wahl is besig 
met 'n heel pryscnswaardige plan deur 
dat sy 'n naweekkamp gereel het, 
sodat studente op Stellenbosch die 
geleentheid k.ry om oor aktuele sake te 
gesels, Die studente wat genooi is, is 
primarii, voorsitters van verenigings en 
re dakteurs van publikasies, asook 
andere gekies op juffrou Wahl se eie 
oordeel, Prof. Terblanche is gevra as 
gespreksleier vir die eerste kamp, 

KOSHUISBESOEKE 
Verdcr het ek ook die indruk gekry 

dat die SR-lede nie baie opgcwone voel 
oor die koshuisbesoeke nie. By Huis 
Marais is daar sinvol gescls, op- en 
aanmerkings by Eendrag aangehoor, 
baie onplesierighede is by H lshoogte 
verdra terwyl Dagbrcek in 'n Icestclike 
stemming was. 

Min rassehaat 
• SA In 

Ek verdedig my stelling dat gods 
diens vir ons 'n klug is baie maklik. Dit 
kom dood envoudig daarop neer d. t 
die Herd vall Christu. wat ons prcdik 
ni uitgel ef word t n op:igt V III die 
nie-bl. nk 'S Ili. Diesclfdc Jl,lsindh jd 
van }·ariscer leenoor Sarniritaan heers 
ook in S.A. as ons blank en nie·blank 
bymekaar bring. U moet tog die fcit 
dat di blanke 'n meerderwaardigsh id· 
gevoel tecnoor die nie-blanke het in die 
oe staar. U onderstrcep hierdie mcning 
met die vcrklaring dat u nie skaam is 
vir Blankes-Allccnlik bordjie. nie. Hoc 
op aarde verklaar u u lierde as u nie 
bereid is om met hulte saam te leef 
soos saamleef deur die Bybcl uitgespel 
word nie. Terloops, het u al gedink 
hoekom bogenoemde bordjies nou juis 
noodsaaklik is? A daar g antwoord 
word dat wrywing uitg skak I word, 
VI;; rskoon dan my glimlag oor u naiwi 
teit. Wees tog kon. ekwent en Sl; waar 
om dan nie aparte winkels of strnat· 
oorgangc of 'n aparte Nico nie! 

Die storie OOT di loongaping is ook 
al afgesaag maar ek daag u uit om dit 
vir my volgens Ryb.l e gronde te reg· 
vcrdig. Kyk bi tjie wat se lakobus 5 
oor mense wat die loon van hul alOOi 
ders agterwee hou. 

Dink u nie die gcroep van die 
mauier sal di' Here se are b r ik nie? 
Dan het self een van ons lei rs cen- 

'n • m te 

maal gese, "di nie moreel r gv rdig 
baar dat 'n swartman oor 'n blanke 
aangcstcl word ni ". Ho word dit 
g regv rdig? As u dit glo, sat u ook 
eke .. die mile glo <fat d.li\r uie haat 
tu 'sen ras' ill S.A. i nic. hn on~ 
'lui klw It t '11 groot and d in ha t. 
mct bogenoemde ook a 1 wys '. {)e 

('k sendingwcrk gcdoen h twas daar 
eenke r clem ute W' t, soos hulle dil 
uitgedruk hct, dit nie oor hulle hart 
kon kry om die m ns by wi hulle 
scndingwerk do 11, m t dl h' nd Ie 
groct !lie. Is dit g i'solecrde gl;vaUe, ek 
glo nie. 

En het di't nie 'n geykte sug geword 
nie, die een van "as Christen i. ek 
opreg bckommerd"! U dink sekerlik 
dat dit gen g is om bekommerd te 

Miskien ste k ek my kop ta ver 
nit, u k. n met my ver kil. M ar ck glo 
die grootst· gcv'lar vir di ;tui f ndum 
is die Christen self. Dit Sa-In byvn )f 
bceJd nie help ons hid oor hicrdi sak 
en probcer ook nie self iet. I an die 
docn nie. 

T n slotte: u is nou al lank b sig om 
vrae t vra, maar is s If nie ber id om 
'n ,lag to antwoord nie. Miskicn bn die 
profes. or met wic u gl'sel, he! my oJ) 
my "route" wys! F kan u v 'rsck r 
dat ek graag n raad It is! r l'n )Ok 
daarop reag r. Of u saak cgtcr terk 
genocg is bt twyfl'l 'k by voorll'l. t. 

K-R2 
32.) PxP Q. Pch 

Dlt sou be ter gcwecs het om dadelik 
R/4xP t sp 01 en om soon nd - 'n 
to naunval III -t R-B7 te drclg. Swart 
rno s egtcr op hierdie stadium baic 
vinnig sp '01 en die stool met die 
koningin dwing dar 111 die Wit koninu 
om tc stoot. 
33.) K-R I'! 

In die lig van wat volg, sou dit be tei 
gewees h t om 33.) K-R2 to specl, Dit 
is egtcr gecn maklike t aak om die 
subtiele vcrskil lUSs1.!11 hi rdie twee 
tote rank te si 'n Hi . 

Q·K2 
R/Q4·B4 
R-B7 

.14.) R·QNI 
s.i R!1-N3 
36.) RxKNP! 

Nou kan Swart nie 36.) ... , K:R 
spe 1 nie w ns 37.) R·N. ch, K·R2; 
38.) Q. P mat, t rwyl 36.) ... , R. Q 
gcvo)g word 0 iur 37.> R-R6cJ, K-N I; 
38.) R-N3ch, K·B 1; 39.) R·R8 mat. 
Indien Wit se koning nou op R2 in 
plaa. van RIg staan het, sou Sw: t 
posisi inderdaad desperaat gewees hot. 

K·R2 llxPch! 
37.) K-R2 

Na 37.) K-Nl, Q-B4ch is Wit ewell 
cell, verlore. 

B-B6! 
M s t hi rdic stoot wen Swart di \ 

sp 1. Al Wit s dreigem nt \ wor i ufg • 
weer n t r ilfdcrtyd moet Wil y 
koningin prysgce, Die res van di SIPI is 
bloot 'n for malitcit, 
38.) I -R6ch K·N2 
39.) R. u RxQch 
40.) '-R3 Q. P 
41.) R-N3dl KxN 
42.) RxR7ch K·KI 
43.) n-t Seh K-Q2 
44.) R Q eh K-U 
45.) R-B3ch K-N4 
4 .) 1 ·N3ch Q. I hI 
47.) P. Q R-Bt) Illut 
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Re ht Hiemstra 

VARS van die skoolbank het tn agtienjarige Vrystaier vanjaar die 
kr i ketbasc aan die praat gesit met twee skittervcrtonings teen die 

luternasionale Wanderers. En nou het hy hom by die Matte-kriek t 
krag g skaar, 

Iii rdi jongste toevocglug tot die 
Maticspun t hoort elk Univcr iteit se 
krickct up 'n gedugte vlak te bring, 
Saam met WP·spekrs 'oos Eddie Bar 
low, Peter Kirsten en arth le Roux, 
lyk dit of Kepler hom by 'n wcnspan 
aangcsluit he t. 

K ieket span maar net die kroon op 
'n hole rit portpre t; sics wat Kepler 
Wess I agtcr hom h t. JIy he L vir UITSLAE 
Vrystaat L. er kolc rugby ge peel, en Kepler is ook een van die Suid- 
hct onlang: 'n R 18000 per jaar kon- Afrikaanse sp len wat in die winter- K,£'D1E'R W'E''SC''v S V ' M. ti . G , Die finale uitslae in die s nior af- sr J J • I.;)L~L , gewese rystater w~t /lOU n . a ie IS. aan ly deling, was: 
tr: k om tennis in di V.S.A. te gaan maande Graafskapkrickct in Engeland die krieketwereld se volgende Barry Richards oj Graeme Pollock 1. W. de Kock-153 
spccl, van die hand g ewys. gaan speel. Hy het reeds 'n seisoen vir 

S lll'd-Afrika se kri ketkaptcin, Eddie Std' '1' J . wees? 2. T. Hendriksz-J54. ~u~cx qer w rUL en WI In unw_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~3. R de Goede en D.Moh~161. 
Barlow, sicn 'n groot toekoms vir di' w cr Eng land toe gaan. 
jong Mati. By beskryf hom as 'n Daar word vandag baie gepraat oor 
Ialcntvoll spel r wie grootste bate die "Iaagtepunt" waarop Suid- 
y benadering i . "In die nette spe I hy Afrikaansc krieket tan. taan, As 
lke hou m t konsentrasie en to - Richie B maud se woorde profetie sou 
wyding," het Barlow onlangs gcsc. wees, kan Kepi r We sel di speler 

We Is h t in twee wcdstryde te n word wat ons krieket weer uit die as 
die lilt rna ion I Wanderers ge .p I. van vernederlng kan red. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~IE ~uurbalklub het va~aar reeds vrocg in d~ sehoen baie beloftes 

getoon. Beide mans- en darnesspanne he t goeie oorwinnings behaal 
in die eerste wcdstryde van die seisoen. 

Die Matlc-mansspan, wat vanjaar vir Twce Maties, John van der Merwe 
die c rste keer in die W.P. se senior en John Meyer is gekies vir Suidelike 
muurballiga mccding, het onlangs die Universiteite wat teen 'n Transvaalse 
0" t at rck toe hy verlcde jaar e 0/21 span gespeel het. Die sterk Trans 
kampioenspan, Argonauts, met 3-2 ge- vaalse span het 4-2 verloor. John van 
klop het. Die span van Argonauts bcvat der Merwe het hier 'n goeie oorwinning 
'n Springbok, St ve Sherrell, en twcc oor M. Haybittel van Wits bchaal. 
g reeld W.P. sp lers, nl. D. Sieff en W. 
Zollinger. John MCY'r h t huit .nge- DAMES 
WOOIl gocd vcrtoon en Sie 1 met kool1 Ook die Maties-damesspan het tot 
st.ellc g klop. J.ohn Vfm d r M 'Twe, het dusver gocd gevaar en het 'n mooi 
~IC allder Mutlesege bellaal deur Zol- oorwinning in dic cCt'ste Jiga oor die 
hnger tc klop. Ikeys b haal. Die Ikcy-dames het ver 

Ic(k jllar die damcsafdeling by die 
S.A. U. kampi(l nskapPl! g 'well en die 

In die daaropvolg nde week het die ~ansc is dus ~o.cd dal di' Mali s hicrdic 
Matiespan teen 'n Britse toerspan ge- par ~an SC.CVI r: St,aatmak T.S ill die 
Iykop gespcd. In die lerk to rspan span IS Manna C:ardlllcr, Meltnda B r 
W'IS onder and r 'n Walliesc inter- nardt ell Annahne van Vuuren, met 
nasionalc sp ler en ook 'n voormalige Ill~welinge soos, M .. Midde1toll, C. 
Britse junior kall1pioen. John van d'r NIcholson en L. (Jrayltn. 
Merwe, Des 1:lzar ell Francois [:lauw Ondcr:tcuning by die Jigawcdstrydc 
h t hul gocd van hul taak gekwyt en al waardecr word. Hierdic wedstrydc 
go it' oOfwinnll1gs vii die Mulies be- vind Maandac, Dinsdac en Wocnsdag. 
11 .. al. Oicsdfd Brit . 'J), n h t dk span aandc tussen halt's we en agtuur plaa .. 
v' n die Univ(:rsi (eit van Kaapstad ge- Daal is egter nog 'n groot hehoefte aan 
klop. 'n koshuisliga. 

K pI r W sscls i die spcler waurvan 
Riehle Benaud, voormallgc Australicsc 
kri iketkapt 'in n b uuurd r van die 
Int iruu: i )1),111.} Wanderers gcs he r: 
"Dit I di Suid-Afrikaan e rolwcr wat 
my die me's! bcindruk h t. Ek al dit 
(lor en oor sc: Hicr is 'u kl 'in juw cltjie 
vall 'u kolw r. Onder "odie Barlow kan 
hy lot 'n groot ko lwor soo s Barry 
1 ichards of Gracmc Pollock ont 
wikk 1," 

W scls i 'n produk vall e,r y Kol 
I gl: ill BI mlon t in, ell II 1 hom 
vanjaur as c r tCJ<I'tT vir di kursus B.A. 
Li 'ga,lInlik Opvocdlng hiei ing skryf', 

WFNSPAN 

Fe vir die kcurspan uit di B-afdcling 
van di Curri bckerkornpetisic hct 
K plcr '11 skittcrcnd 56 lopi s aange 
t ken. J\ C weke later sluan hy 88 
n.u.n. vir die Presidcnt-Elf'tul te n die 
tocrspan. Hierdie vertoning het die 
span arnper in stunt gestcl om die 
Wanderers hull eerstc locsing van die 
tOCT to te dicn. 

CURl IEBEKFR 

Vandat hy 15 jaar oud is, spe I 
We sels 'II vir die Vrystaat in die 
B-afd ling om di Curricbekcr, en was 
dcur .ntyd 'n groot steunpiluar in die 
Vrystaat middclordc. By is ook 'n 
waardcvolle w gbr kboulcr. 

Verlede jaar he t Kepler die Suid 
Afrikaans Skole-Elf'tal anngcvoer - 
.1 gs die tweede Afrikaans prekende 
erling wat hierdie er to beurt val. lIy 

speel reeds sedert sy standerd sewe-jaar 
vir die Suid-Afrikaanse . kole, 

GRAA 'SKAPKRIEKET 

Mini-rugby by 
omstrede reel 

AAR is nogal hcelwat uit enlopende m nings oar Dr. Craven e 
"Miniv Id Rugby" wat vir di derde en vierde ligas inge tel is. Die 

Matte wil die reels vir di' wedstryde graag aan sy lesers bekend stel. 
He. erings word voorkom deurdut 

die doodv3t slegs 'n middcl i om die 
t 'en, tander met die hal te be trap - dit 
be I ken 'gter nie c1at geen laa&'Vuttc 
to gt'laa( word nie. T n eind' mel'r 
vinci aan die sp'l ft: gee en ontoelaat· 
h, rc p I uil te sny, word . pel rs 
verbicd om op di' bal te val, tcrwyJ 'n 
pIer wat op die grond Ie n d, ardeur 
di spel en veral die hal affck cer, 
g str, r word self. 'II UI\ hy nie anderl; 
nie. 

Daar mag slcgs pale toe geskop word 
vir onkant, ob truksie en vuit spcl. Vir 
'Il1trer oortl ding Will oi' tot '11 :krum 
I i me, WOIlI 'n Ilk of h,mdskop 
gehrui wat daartoc k,tn hydra <lat all" 
onb nulli 'e skorwerk ell and r oorlol 
Ugh d uit die Wl.'g gcruim w Ird. 

won 

J GSTE 

•• 
MATIES SEEVIER 

IN MUURBAL 

TOERSPAN 

by 
yM 

DI :, uittr de van Duwie Snyman uit groot rugby, het die rugby· 
wereld geskok. Gocie nuus vir die Matie is egter dat hy steeds vir 

die klub be kikbaar is. 

• 
W 

Joopbaan in 

o BOFBAL 

s 
Die sportredaksic van Die MaLie wil 

hicrm c apologie aantcken by dil! Bof 
balklub vir die bewcring dat die Matie 
afrigtt.:r as skcidsregt r vcrantwoord 'Iik 
was vir die stank van die wcdstTyd t en 
Sanlam. Die fcite soos in HOP OlE 
KANTLYN" van 15 April gelll 'Id. was 
foutief. Mnr. Kdl rman was nie die 
sk idsrcgtcr ni . 

• • 
PLEINSTRAAT 

TEL. 4811 
Vir al u' 

* Boeke 
* Skryfbehoeftes 

Tydskrifte 
DAWIE SNYMAN 

De I OCI{ 
• verras In 

ghol£ 
V ANJAAR behoort 'n grootse 

gholfjaar te word as 'n mens 
in ag neem dat die US Gholfklub 
hierdie jaar verdriedubbel het tot 
140 lede. 1 ienie Hendriksz is op 
die jaarvergadering as kaptein ge 
kies terwyl Tlekie de Witt die 
onderkaptein van die klub sal 

KAMPIOENSKAPP' 
Die Un ivcrsitcitskumpiocn kappc 

het op 24 April op die Stellcnbosch 
Gholfbaan plaasgevind en is in twec 
afdclings be lis. In die senior afdeling 
waurin aile spelcrs met 'n voorgee 
van 10 en onder gespeel h t, het Wil 
helm de Kock me t rondtetcllings van 
76 en 77 die pyp gcr ook voor sy klub 
maats Tienic Hendriksz (74 en 80), 
David Mohr (81 en 80) en Francois de 
Goede (78 en 83). Die baan was in 'n 
gocie toe tund, en soos die tcllings aan 
alii, was die spel van 'n redclike sian 
daard. Ook in die junior afdeling het 
die spelers aan die toeskouers se ver 
wagtingc voldoen. In hierdie afdcling 
waarin spelcr met 'n voorgce van I] 
tot 24 mccgeding het, het F. Zietsman 
met 172 (84 en 88) en E. Pretorius 
ook met 172 (85 en 87) gelykop ge 
speel om die louere te deel. 

BOLANDLIGA 

Die US Gholfklub ding vanjaar vir 
die cer te keer in die Bolandliga mee 
en staan 'n goci kans om die Kru rer 
b ker, waarom daar in hierdie Iiga 
mcegcding word, te verower. Groot 
tcenstand word cgter verwag van onder 
andere die Somersetse Gholfklub. Die 
Stellenbossc span, bestaande uit Peter 
Todt, Tienie Hendriksz, Peter Kro 'h, 
Giles Webb, Johan Boshoff en Francois 
de Goede, he! die scisocn geed atgesit 
deur Piketbcrg met 6-0 te verslaa en 
daarna ook Mo orrccsburg met '·1 tc 
klop. P ter Todt het reeds die Poland 
span g .haal en is ook gekies om die 
Springuokke teen Rhodesie tc vertecn 
woordig, 

* 

om van te kies. Dns is 
die hoof'lg nt vir die 

M IIA-KITARE 
en nog vele ander, 
En het alle modelle in 
voorraad plus kitaar 
bladmusiek. 
3 lratis KIT AARL S 
SE by die nankoop van 
'n KITAAR 
Koop al jou musickin 
strumcnte asook toebe- 

hore 
W. II ,U -<R, 
(Eelms.) Bpk., 
Birdstraat 114, 
el. 3811, 

St '11 'nbosch. 
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VAN RUG y 

GERINGE PUNTEVERS~ IL 
I(ENMERI( 

V RYDAG se rugbywedstryde het geen v~rrassi~gs opgclcv.:er nie , en 
in twee van die wedstryde was daar min te kies t ussen die spanne. 

Wilgenhof wat Hombre 'n week gele de oorrompcl het , mocs uithaal 
om Oude Mol J1 met) 5-6 te klop. 

HUIS MARAIS 
VERLOOR 

NOG STEEDS 

In die tweed hclftc het Huis Marais 
met '11 h ~ lander. pan tc docn gchud, 
Daar was skielik lcwc in die . pel van 
Hclshoogtc en hulle het begce I rd 
begin aanval, Hulle vcrdediging was 
ook uit die boonstc rakkc. 

Bel. hoogtc se poging is uiteindcllk 
bcloon toe Jan Vorster, skittercndc 
skrumskakel van II lshoogte, na mooi 
dryfspel 'n dric gcdruk ltd, o m die 
telling 10-7 te rank. Hicrna he t beide 
panne aunvallc en teen-aanvalle gc 

loods, maar die verdcdiging het tclkc IlS 
IN sekcr ccn van die taaiste wed- gchou .. 

stryde nog hicrdic scisocn, het Ecrs in die doodsnikke van die 
Hclshoogtc vir Huis Marais met 13 wc.:dstryd kon Hclshoogtc dcur Huis 
punte tecnoor 10 geklop. Die tiling Marais sc verdediging drill'. Jan WILGHNIIOf moe verlcdc Vrydag bloed swe 1 0111 Oude Molen ill '11 harde wcdstryd JI1'( 15-) tc klop. 
gee 'n gctroue wccrgawc van die spcl en Vorster, skrumsknkcl, het pragt ig gc- WilgellllO! het die l' Jrige week vir Hombre met 72-() gcklop, tcrwyl llontbre ell OIUJ» Molen 1'1'0 ifr die 
toon ho gelykop hierdic wedstryd brcck , om vir Jannie Ehlers oor tc seisoen gC(l'kop gcspecl het, 
deurentyd verloop het. stuur. Clive van Niekcrk , lo sskakel, s 

Die wcdstryd is eerstens onder die doclskop was in die kol en Hclshoogt se gun, '11 sleg: 'n paar minute sped 
voor spclers- bcslis, Ole twee pakke het die voortou met 13-10 g necm, wat tyd oor, hct Oud Molen op Wilgenhof 
voorspclcr s het baie goed opgewceg dan ook die cindtelling was. se doellyn g 00 r 'n tclkcmalc tot 
teen mekaar. duimc van die doellyn g vordcr, Maar 

Beide spanne se agterlyne was altyd EERSTE MAAL Wilgcnhof s vcrdcdiging h I gehou n 
bcreid om met die bal te bewccg, maar toe skrumskakel Roy Harris die spcl 
gocie gewegings is gcdurig dour rotsvas- 'n Interessante brokklc statistick is met "n skirt r .ndc rolskoppi tot in 
te verdediging gesmoor. dat die ccrste maal in die bestaan van Oude Molen sc haltgebi d gcjaag hot, 

In die eersto hclftc hct Hclshoogte was die skrif aan die muur. Hclshoogte dat hullc vir Huis Marais aanvanklik effcns rukker ig vertoon en En om die oorwinnlnu finual tc kon klop. onnodige agtcrlosigc foutc bcgaan, ver '0':1, het Wilgcnhof vinniu tWI.: k er 
Hicrdic foutc is tcrdce deur Huis WILGENHOF puntc aangetcken. 'n Skepskop van 
Marais uitgcbuit. Trollens ill die cerstc losskakel Jame. Bred .nkump wa . in die 
minuut het Toni du Toil, losskakcl van kol, en r gtervleucl 1 hys pang Ill> rg 
Huis Marais, na swak hantcring dcur WEN he t na '11 stork lopie in die hoek gann 
l lclshoogtc , dcurgcbars vir 'I) dric wat druk. 
hy oOk. self ge~ocl hct. Ni,e lank daarna SUKKELEND Die tiling kon hair hob sew cs het 
Ii t Huts Ma~a!s, ~ecr na n Hclshoogtc as Wilgcnhof 'n skoppci g 'had hct, Ni ' 
fout, v rdediging III aanval om .kcp, en en van sy dric do lskoppe was oor nic 
;' t I He in Lotter is in die hock oor vir WfLGENHOF mocs vcrlcdc nawcck en James Brede nkump h ( met talll: 
n ongedocldc drie. bleed sweet om vir Oud Molen in strafskoppc mislnk. 

'n harde wcdstryd met 15·6 te Die ecrste punt' h t ill die I Sdc 
klop. minuut gckom toe Wilg nhof s rcgter- 

Op die klam veld het ni ccn vall die vI uol, Thys Spang mh rz die hal na '11 
spanne gcnudc g g of gcvra nie, en vo llc agtcr lynbcweging gekry het '11 
hocwcl Wilgcnho dcurguans voorg - oor sy t cnst and rs g torm h l om in 
loop her, was Oud Mol n laat in die die ho .kie oor to dui '. 
wedstryd in 'n skittcrcndc posisic om ien minute lat 'r hot losskak I Bre- 
die wedstryd te wen. dcnkamp na die stcclkunt to g .brc k, 

Met die telling op 8-6 in Wilgenhof die lyn gcsny, n in die hoek gaun 

Medics hct Helderberg 'n rugbylcs 
gclccr en met 35-9 gcwcn. Hclshoogte 
moos hard spook om Huis Marais uit 
eindelik mel 13-10 onder te sit. 

OND'RSKEP 

Oudc Molen he t st .rk begin uanval 
in die twecdc hcl tc, 'n • wak aungce in 
die Wilgcnhof t ·terlyn h t die Oude 
Mol n scnter, Alan Saunders kuns J _ 

g om to ouderskep, Saund irs het 
g 'en fout gemaa nic 11 soo s blirs 
dcurgcski t n ruder die pal ga III 
druk.T .. II unl sc doelskop was nor. 

Hicrua hct Oude Molen verb re nVR'DEVOH 

VELDWEDLOOP BESKI1 
BAlE TALENT 

OOR 

1-' nni 
lok dam 

JO-3 
Aan die cindc van die eerste helfte 

11 t Hclshoogtc gaundcweg hullc voete 
begin vind. Net voor rustyd h t heel 
agtcr, Koos Olivier vir Helshoogtc 'n 
straf'doel bchaal om die rustydtclling 
10-3 ten gunste van Huis Marais te 
maak. 

IN vergelyking met verIede jaar is die vooruitsigte op 'n bedrywigc en int rc . ante v ldwcdlor pscisoen 
Van jaar baie bemocdigend. Stellenbosch het baie goed afgesit in die e .rste wedloop van die s iso .n op 

Montagu. Lood Rabie het die mansafdeling maklik gewen met sy spanmaat , Jan Siebcritss iJ die tw 'd 
pick. Aneen de Jager was eerste in die af'dcling vir dames. 

As 'n mens in gcdagte hou dat daar en Riana Engelbrecht is wat weens die toekoms. 
nog atletc soos die Springbok, Andries atlctickverpligtinge nog nie kru1 decl- 
Krogmann, Neil Fourie. John Donald necm nie, beloof dit besJis goed vir di KAMPIOEN .... 

Na 'n afw sighcid van een ja, r is di 
S.A. U. kampio'llskapp W{ r h 'ringe- 
steJ. Die Mati manssp' n 1. di 
v rdcdlgend kampio n . 

Duar word 'n to('r ycdurend, di 
Juli vakan i' n't Pot 11 fstroolll I oog 
om aan die S.A. U. by nkom de Ite 
n m. Vandaar ,"II dh ,pan na Port 
Elizuooth r is am 'Ian die Mainstay 
pad Oos d cl t n m. 

AFLOSWEDLOOP 

Ten tnde 'n span op to r t stuur 
word geld henodig. M t di oog op 
insamcling van fonds hou die v Id 
loopspan op 15M i 'n g hor Yd, aft 
'M'dl 01 op Co tzenburg. 

INT RKOSIIUIS 
Dk' int rkoshllis 11'1 IS ouk ,tl () d 

ondcrw g in llCick die nUll, tl dam s 
afdl ling .• 0111 op hicrdie stadium 'n 
('\Vl111 r t voolspd is ollmoonlllk. 
,Unst tinge hy di mans is Pil k , 
Daghrc'k en Simonsherg n Mt <Ii s, 
tcrwyl die d'un s van Huis t'l1 80 dl 
<;11 Nelinu wa, I 'kYlllik Ike 
spook. 

10 .' . Met die I odig O('~ ning t 
~. OD RABIE "·'al dIe wedloop by die Monfagu-!ees ~)W '11 hel, '\prmg St lI('nbus h s V Idloopall"ll' 
h'er Poor ill die middel weg. rck n. kup van hulk s"lf t '~'. 

MEN E 
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I II:. afgelope naweek het beide die spanne van Dagbreek en 
Simonsberg met hul opponen te afgereken, e.g. met Pieke en Ig. 

met E ndrug. Daarrnee behou alb i spanne hul onoorwonne status tot 
du vcr in die Markotterliga. 

BE(JEESTERD 

Hi rna was dit asof niks meer vir 
Eendrag wou vlot nie, want ten spyte 
van skitterendc lynskoppe deur Ter 
blanche en verskcic aanvaIJc van hul 
agtcrlyn, kon die pan nie punte aan 
teken nie, 

In die laaste dcel van die wcdstryd 
kon die E ndrag-verdediging nie hou 
teen eli herhaaldelike aanvalle van 'n 
nou begeesterde Simon-span nic. N, 'n 
lynstaan 5 tree van die l~cndrag-doellyn 
het die voorspelers van Simonsbcrg 
deurgemaal en het George Zondach 
uiteindelik corgeval vir 'n drie by die r--------------------------------------------- 
hoekvlag. Di doelskop was nie oor nie 
en die eindt Iling was 14-3 in Simons 
t rg se guns. 

In 'n spann nde wcdstryd het die 
. pan van Sirnousberg met 'n telling van 
14-3 ('n doel n twee driee teenoor 'n 
strafdoel) met die span van Eendrag 
atgcreken, Die ru, tydtelling was 4-0 in 
Simonsberg se gun. 

Dit wa. van die; begin af duid lik dat 
dit 'n spannend wet! tryd ou we , 
waf dan ook die g val wa . Die t Iling 
was ook nie 'n w rkllke w rgawe van 
die hardc voorsp lerstryd en die taai 
verdcdiging van die ngterspelcr nic. 
Simonsberg het die oorwinning hoof- 
auklik te danke aan die voordecl van 
meer vloeicude samespel van hut agtcr 
Iyn, wat wcrklik beindruk h t. 

SKOON BALLE 
Di hele crste he l tc is g kenmerk 

deur 'II haie harde en bale gelykop 
voorspelerstryd, wat die red was waar 
om byna die hel helfte punteloos 
verloo p het. Di kon r ball van die 
Simon-agttul het hut agterlyn in taut 
g 0 tel om met die bal t hardloop. 

Hulle het dan ook twee kcer byna 
deur die Eendrag-v rdediging ge breek, 
maar hoof aaklik dour die goeie kruis 
verdediging v: n I" ndrug se losskakel, 
.P. '1 rblanch , kon Simon nie die 

doe llyn haul ni . 

It ntcerfout begaan. lIierdie d cl i 
ook gckenrn rk d ur bai vcrbroude 
strafskoppe uan 1I1bd kant. Eer ill die 
twintigste minuut was losskakcl C.P. 
Terblunche in die kol met 'n strafskop. 
TeI1ing: 4-3. 

DIE linkervleuel van Dagbreek, Chris du To if, sku if hier oar die doellyn met die bal veilig onder sy regter 
arm vasgeklem vir sy drie in die wedstryd teen Pieke. Dagbreek het die wedstryd met 14-0 gewen, wat 
hoofsaaklik te danke was aan 'n beter afgeronde spel. 

NAT WEER KNIEHALTER 
KOSHUISSOKKER VOORSPELERSTR YD 

Twee vurige pakke voorspelers wat 
nie omgee om ewe hard in te klim nie, 
org dikwels vir opwindendc rugby. Dit 

Deur lOHAN MARITZ 
OP 'n deurnat veld en in soms gietende reen moes die Koshuissokkerwedstryde verlede naweek afgehandel 

word. Speeltoestande wat meer geskik was vir waterpolo het veroorsaak dat die spelers gere ld gegly 
het en dat die spoed van die bal vertraag is deur groot plasse water. Die heIfte van die koshuiswedstryde 
mocs vanwee die gure weerstoestande afgcstel word. 

IN enig spel bestaan daar meriete vir die verandering van sekere reels, solank dit tot verbetering van 
sekere aspekte van di spel sal lei of omdat veranderende omstandighede dit regvcrdig. Ek kan egter nle 

insien dat die instelling van miniveld-rugby vir die derde en vierde koshuisligas, aan nige van hierdie 
vereistes kan voldo n nie. 

Oit is tc betwyfel of daar werklik reels we} tot verb tering van die spcl lenbosch de glik in h roorw gillS g.- 
mcriete bcstaan vir die verandering van kan lei, moet daar ook onthou word nccm sal word. 
sekl.:re r cis, soos hv. die verde ling van dat d rde- en vicrdcliga-spel rs vorde 
'n wed tryd in vier "helftes" wat myns ring kan maak tot die hoer ligas, wat 
insiens sinloos is. Die reel dat daar nie dan noodw'ndig verwarring g~lan sk p, 
op die hal geval mag word nie, om die bctrokkc spt't·r. sc spol gaan bena 
meer vloci aan die speL te gee, kan decl in werklik rugby en dus ook tot 
moontlik bydra om die sam reeds te die nadcel van rugby in die geheel gaan 
slordig koshuiswed tryde nog slor- strek. 
digcr te muak en vastc voorspelerspel - 
juis cen van Suid-Afrikaanse rugby sc 
gcbreke verder tc 1aut verswak. 

Voolts is daar 'n aantal spe iate 
rcels wat van toepassing is. Behalwe '0 
mocdswillige aanslaan b staan ttl aan· 
slaan nie - hi rmce hoop die rugby 
ha om die voordcclreel tot grotcr reg 
te laat kom, wat egter hantering sal 
benad el. 

'n Groot vcrrassing i dot Helderberg 
A vir Piekc A met drie doele teen nul 
Jektop het, hoofsaaklik omdat Helder 
berg hulle beter by die tocstandc aan 
gepas het deur slegs die basiese begin 
s Is van die spel toe te pas. Pieke 
da: rcnteen het sender plan gespeel en 
die tierlantyntjics wat hulk probcer 
uithaal het, was 011 ff'ektiet in die nat 
weer. 

In die cerste helf'te was H lderberg 
koustant sterk op die aanval. Bulle het 
sleg hulle vcorspclers te blame r dat 
hull geeneen van die go ie hocks 
koppe ill docl kon ornskcp ni . Die 
kcre wut Pi ke duurln kon slaag om 
deur te brock, het hulle voorspelers se 
verdedig rs geen prohleem gehad het 
om die bal af tc nccm ni . Met rustyd 
was daar nog gcen telling nie. 

Na die hervatting van die spel was 
daar gcen twyfel wic die beste spun was 
nie. Peter Golding het 'n dcurskop van 

Jurgen Venter pragtig onder beheer 
gckry, sy tecnstander geklop en 'n 
skittcrdoel aangetckcn. Helderberg se 
twcede docl was 'n gocie voorbeeld van 
hoe verdcdiging in aanval omskep kan 
word. Na 'n . Piekc-aanval het Helder 
berg se doe lwagter die bal diep veld in 
ge kop. Die voorspel rs hct met mooi 
aangee vir Francois Marais in bcsit 
gestel om 'n netjiese docl aan te token. 
Golding hct met sy twccde docl be in 
druk met sy speed ell die wyse waarop 
hy die doelwagter geklop het. 

VOORLOPERS 

Libertus A het die sterk span van 
Simonsbcrg A met twce docle teen een 
geklop, Sodocnde hot Libcrtas nou die 
Liga-voorloper gcword. In die ongure 
tocstande hct die span van Libert a: 
baie mcer afg erond ver t 011. Simon- 

het teen die eindc van die wed- 

Deur PIET ERASMUS 

DIT was in Iynstane SODS hierdie' waar die gronds/ag ge/e is vir 
Simonsherg se oorwil1lling oar Eendrag. Deur die skoller besit van 
halle kon di 1 agterlyn gevoer word tot 'n 14-3 oorwitming oar 
Eendrag. 

Aan die eind van die eerst h lfte 
hct die g hied. voordc I in Simonsbcrg 

gun g"Nwaai. lIuU' cer t punt het 
dan ook g kom in cJj (aaste minutl' 
vom rusty~ toe link 'rvleucl Japie 
Uirm. oa '0 10 krum op die kwartlyn, 
ill' bal na 'n voU gt Iyn weging 
S'kry en om y teen tanders g'hard 
loop bet om di bal a ter di p Ie t 
g an pJ n t. Die doelskop wa mi: en 
die rustydtelling was 4-() in Simollsberg 
se gun. 

OJ r t twin ig minute na rustyd 
h"t uok sandt r nige punte vcrlo,)p. 
Hoew I ,Ibci pann' in die yd agt or 
di doe Llyn was, h·t hull' ongelukkig 

i wat g hellr hot in '0 taai en aanskou 
like wedstryd wAari" Dagbr ck Pieke 
met 14-0 g klop lu!t. Dagbreek t)Chou 
(bn ook hut onoorwonnc stat UN. 

I'ieke fLt cintlik punte v rdietl, 
maar die afronding werk was afwesig. 

NIE BYVAL 
Wat die. peel van minivcld-rugby tot 

dusvcr betref, k;m ook net genoem 
word dat dit by die sp lers daarby 
b"tTokke, glad nie byval gevind hct nie. 
Spanne wat verondcrstel was om die 
spet te speel. het bv. self 'besluit' om 
maar Ii wcr weer volgens gewonc 
rugby-reels te spe I, wat duid iik die 
aJgcmcnc g voel weerspic 'I. 

Daar kan slcgs gellOop word dat die 
instelling van miniveld-rugby op Stel- 

DRYFSPEL 
Pi k 10 voorspelers het uitge- 

blink met hul d kvero di ling, n III r 
1l1( t kaptt:.in Chris Bauerm isler ge 
no m word. Dagbreek sc vonr peters 
h t kon tant as 'n (;.nheid vorentoc 
g dry n hut pan na li n minute op 
ill aanval g plaa . 

NADELIG 

Ho wei sommige van die v'randcrdc 

TIIIO.RAND 

stryd kwaui uangeval, nu ar kon ni 
daarin slaag om 'n ge lykrnakende doel 
aan tc teken nie. Bennie Greef en 
Re inold Ratz hct Lihertas se docle 
uange tcken, terwyl Phillip Ver v Id vir 
Simonsberg die bal in die net gcplaas 
het. 

Dagbrcck A het daarin gcsl: ag om 
vir die tweede agtereenvclgende keer 'n 
w dstryd t wen sander om 'n docl aan 
te tcken. Witgcnhof het, net soos Huis 
Visser, besluit dat dit nodelocs sou 
wces om die magtigc Dagbreker s uan tc 
durf. 

In 'n B-liga wedstryd h t I lbcrtas 
slegs teen hulle ecrste span afge. teek 
dcur met 4-0 teen Dagbreek B te 
vcrtoor. Hulle het die wcdstryd nan 
vanklik met slegs agt spclcrs begin, wat 
gter geen afbrcuk nan Dagbreek se 
goeie spel do n nie. Anton Rossouw 
het geed gcspcel en het twee docle vir 
Dagbr ek aunge teken. 

ATLETIEK 
Die b sluit van di S.A.A.U. om die 

Matie Aneen de J ageT in tc sluit in die 
S.A.-span vir die Eu opese toeT, dra 
algemene goedkeuring weg, aangesicn 
daar beswaarlik redcs kan wces waarOhl 
sy uitgelaat moet word. Hoe jammer 
tog dal John van Rccncn nie hierdie 
kans sal kan benut om baat te vind by 
die kompdisie wat di Europcse atle 
tiekseisoen hom ongetwyfcld sou kOJl 
bied nie. 

BOFBAL 
Ten slottc net 'n gelukwensing aaIl 

die Matie-bofbalspan wat die cerste liga 
gewen h t en nog nie erkenning in Die 
Matie daarvoor ontvang het nie. 
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Studentewer amg vat in 
intere sante bund I 

LOUIS KRUGER 
DIE verskyning van Penseel is altyd iets am na uit te sien, vera! vi studcntedigters en liefhebber van di 

letterkunde. Hoewel die nuutste uitgawe nie juis as 'n hoogtepunt beskou kun word ni ,j dit tog 'n 
interessante bundeltjie wat sy doel dien en beslis die moelte werd is am aan te skaf', By 'n bespr king 00' 
hierdie is dit altyd goed am die doel van Penseel in gedagte te hou: m <Ian studeutcdigters die gelcentheid 
te bied om hullc werk onder breere aandag t bring. By die krit iek wat orulok word, kan sodanige digter. 
dan oneindige baat vind. 

Ipo 

Tematies dck die jongste uitgawe 'n 
redelik bred, gcbalansccrdc v Id. Die 
nutuur, vcrganklikheid, mens en mcde 
m ns, die nard van digtcrskap, licfde en 
die amor usc, en [eughcrinnerlnge is 
almal onderwerpe wat on digtcrs uan 
die Iyf vocl en onder die woojd bring. 
Oil is ook verblydend om tc sien da t 
onnodige banaliteite en "skokteg 
niekc" byna gehcel en a) afwesig is. 

PRYS 
Die boekprys wat uitgeloof is, het 

gegaan aan Marlene van Heerden, en 
m.i. heeltemal tereg ook. Vele van die 
problcme waarmee die under digrers 
nog worstel, het hy in 'n groot mate 
reed. onder die knie. Die ander twee 
bydraers wat hulle elf ondcrskei het, is 
Etienne van Niekerk en D.J. Hugo. 

die ganse bundcl sigbaar is, is die 
bydracrs se klaarblyklike onvermoe om 
die kloof tussen gedagte en woord/ 
beeld te oorbrug. Tclkens kry 'n men. 
die indruk dat die bepaalde digtert-es) 
iets heel v rdicnstclik op die hart het, 
maar nog nie oor die kundigheid be. kik 
om dit helder en oorspronklik in woor 
de" uit te dru k nie. I mmers, dis tog in 
hierdie "oorbrugging" waar die wese 
van die poesie Ie. KERNGEDAG'I E 

BEIIEP 
Dit handel 001' die mens s cindigh id 
en verganklikh id n rsyds, en y her 
zeboorte nr. di do od in di natuur.Di 
kerngcdagt word kit: rend saamgevat 
in: Rus '11 waar kluit op my 'ell DOg Sl' 
lid / en laat die onder oop / om die 
wurms te pied wat op my wange sit, 
alh icwcl di toon van i gedig oor 
wcgcnd ironi s en bitter is, luit dit 
tot op 'n poslticwe noot af: ell ek kan 
uitkiem, uit indelik, / om dew hi rdie 
web van bloed en b ell te priem, 

Hierdie week. e studente-kunsfoto i deur 'n lid van di Kunsredaksie 
geneem. On nooi enig« II lift om op om paging te verb fer. Bydraes 
kan ingelewer word by die} edaktcur (Wi! socks 2 J I) of by Posbus 29, 
LSS. 

ONVERMOi~ 
'11 Basiese tekortkoming wat deur 

Geykte en onsuiwcr woordgehruik 
n beeldspraak duik gcreeld op, n 

dikwcls is die digtert-es) Sl> behep met 
woord- en bccldgebruik, dill V'!11 di 
gcdagte w inig tereg korn. Voorbcelde 
hiervan vind 'n mens in E. Jansen van 
Rcnsburg se Donderstorm se Dood 
maak, Anncmarie Hasson sc Drie kort 
verse, Marion Bredell . c Stroomversnel- 

KANKE 
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heterogenous set 01 int re ts. 
The latter had been capable of 
common mobilisation 

~pposi 
ixisting 
meet 

'DAAR is vier lede van die SR wie, OIlS glo, behoort nie langer op 
die SR te bly nie. Skop hulle uit." 

So het Dome, studentekoerant van In so '11 geval, bewcer Edwin, behou 
die. universi~cit van Natal, onlangs ge- die redakteurs 'n aparte enior status 
plcit toe die destydse SR m onguns op gclyke vlak met di and er studentc 
ge~~ta~ het weens bcweerdc. slapperig- leiers. By aspireer nie tot leiding nie, 
~Cld. n Paar da~ later was die hclc SR maar die slaankrag van .. n koerant met 
indcrdaad gcdwing om te bcdank en die uunsien wat die onafhanklike Die 
D_ome het cicgcrcgtig vcrklaar: "die Matie ongetwyfeld geniet, beteken dat 
uittredcnde SR was deur bekrornpen- hy inderdaud lei. 
hc!d, ondoeltreffendheid, onbekwaam- Die huidige hoofredakteur, Freddie 
hCl.d en :n gebrck aan kwaliteit be- Marais, se kommentaar was 500S volg: 
duiwcl, DIe leierskap het ontbreck." "Vir die sinvolle voer van tudente- 

politick is dit baicmaal noodsaaklik om 
'n spanningsverhouding te be. Maar dit 

Verlcde maand het "Wits Student" is egter nic die bcleid van Die Matie om 
besluit dat "Niemand hct die SR lief; die studenteraad soveel as moontlik te 
niernand het cnige SR lief." Daarna het opponeer nie. Dit is eerder sy taak om 
hy voortgcgaan om sy eie SR krities te die SR bewus te rnaak dat daar 'n 
evalueer. Met verwysing na Rhodes se ander fak ie is wat in 'n "waghondver 
SR, het Rhodeo gese: "hierdie merk- houding" staan, en wat hom deurgaans 
waardige baba kan nie loop nie, maar, op sy tone hou. Die orngekeerde geld 

---..-------------- ....... --------------------------- broeder, kan hy praat! " ook wat betref kritiek teen Die Matie. 
Die Matie wil graag op 'n opbouende 
wyse kritiek lewer. 

KICK 
THEM OFF! r;; 

. STERK KRITIEK 

Engelstalige studentekoerante val hulle Studenterade kwaai aan, so os die opskrifte hierbo aandui. 

ONDERSOEK NA LOSIESKOSTE OP 
RHODES 'N OPENBARING 

OP MA TlELAND 

TREKPAS 

Dis 'n welbekende feit dat ons SR 
en Die Matie geneig is om verskillende 
standpunte in te neem oor verskeie 
kwessies, Is hierdie toedrag van sake 
wenslik? 

Volgens Sk-lid Edwin Cameron, is 
sulke standpunt verskille baie gesond 
solank die redaksie van Die Matie nie 
uit moedswilligheid of as 'n beginsel 
saak die SR opponeer nie. Konstruk 
tiewe kritiek het twee goeie gevolge: 
konstruktiewe reaksie en versigtigheid 
en nederigheid in die liggaam wat weet 
dat hy oopstaan vir kritiek. 

VERGOEDING 
Die huurraad het voorts die oortre- 

, Mej. B. Dicker on verhuur 'n uiter- 
PROF. BUTLER power huisie teen R150,OO aan drie 

Onder die prorninente persone is damestudente wat 'n badkamer onder I Maar daar is ook sekere nadele 
Prof. Guy Butler wat sy erf verhuur het mekaar moet deel en voorts bewoon sy hieraan verbonde, het hy bygevoeg. Die 
vir R220,OO terwyl die huurraad die die res van die huis ( ien huis Sunday kant wat kritiek lewer kan oorgretig 
huur op R51,80 vasge tel het; Or. G.D. Times van 9 Mei 1976). Ander oor- word en 'n houding van beterweterig 
Buchanan - hy het R331,OO gevra treders is mnr. D. Sacks en mnr. R.D. heid en opgeblasenheid ontwikkel Ge 

--------------------------~Bu~r-m~Sa~s~t~ree~~die ~ren~diea~~~tee~&~j~ 
ondersoek gereagcer deur die inwoners het Die Matie se hoofredakteurs nie hul 
van sy huis die trekpas te gee. posisie beskou as 'n wegspringplek vir 

Die huurraad sit hulle ondersoek toetrede tot die aktiewe studentepoli- 
voort. tiek nie. 

NADELE 

STUDENTE aan die Rhodes Universiteit te Grahamstad, huur in sekere gevalle huise teen selfs 1 000% 
meer as wat deur die huurraad bepaal word, van onder meer baie prominente persone in die 

studentedorp soos akadernici, opvoedkundiges, sakemanne; regters en vooraanstaande kerklui. 
Volgens 'n berig in die Sunday 

Times, het mnr. Ashley le Grange. 
student en voorsitter van Huis Oppi 
dani, eerste be. waar aangeteken by die 
huurraad. Die huurraad het daarop 
onmiddellik 'n blit onder oek gela en 
oortreders gewaarsku om hulle by die 
bepaling te hou anders sal hulle vervolg 
word. 

ders gevra om tudente wat in die 
verlede uitgebuit was, te vergoed. Uit 
die eerste dertig gevatle wat aan die 
ondersoek onderworpe was, het vier 
en-twintig wel te veel betaal. 

terwyl dit maar R 78,85 moos wees; 
mnr. B. Josman vra R120,OO instede 
van RIO,78. 

SW ART UNIVERSITEITE 
BLANKE STUDENTE 

DIE rektore van die swart universiteite van Suid-Afrika het aansoek 
gedoen dat die universiteitswette so verander moet word, dat 

blanke-studente ook by hulle universiteite kan inskryf, aldus die 
Sunday Times. 

Van die rektore het samespreking SPESIALE KURSUSSE 
met kabinet ministers gehad sedert die 
Snyman-Kommi sie se verslag uitge- 'n Verdere punt is dat, ween die 
bring is. In die verslag word die rege- groei van die Swart Universiteie, daar 
ring verrnaan om die uitsluiting van nou kursusse aangebied word wat nie 
Blanke-.studente van Turfloop te her- be kikbaar is aan Blanke Univer iteite 
oorweeg. Die rektore word gesteun nle. Aan die Universiteit van Durban 
deur die Rade en Senate van die We tville word kursusse in Sanskrit en 
verskilJende univer iteite, 'n Verande- ander Oosterse tale aangebied, Vir baie 
ring in die huidige situasie sal die jare was Swart studente toegelaat om 
verskillende Swart Universiteite meer aan Blanke universiteite te studeer in 
aeloofwaardig maak in die Buiteland en dien die kursusse rue beskikbaar was by 
ook die "Boskollege beeld laat ver- Swart universiteite nie. Die feit tel 
valli heelwat om die rektore te steun, 

Debatsvereniging van 
Ikeys kry wind 

VOORBOK VAN NUSAS BEDANK 

van voor 

Die voorsitter van die Witwaters 
randse Universiteit se studenteraad en 
ecn van die laa te bindende kragte in 
Nusas, mnr. Jimmy .Georgiades, het 
verlede week bedank as lid 'van Nusas 
se dagbestuur, sowel as uit die nasio 
nale raad van die liggaam. 

Volgens 'n berig in Die Burger het 
hy bedank orndat hy hom vry wil voel 
?m Nusas te kritiseer. Hy mag dit 
mgevolge 'n ooreenkoms as.lid van die 
Dagbestuur en die Nasionale Raad nie 
doen nie. 

DR. VAN DER ROSS. Rektor van die Universiteit Wes-Xaapland. 

J)lE Debatsvereniging van ~ie Universit~it v~n ~aapstad ~e.t 'n toer 
van Britse-universiteite vir volgende jaar m die vooruitsig gestel. 

Blykbaar sal so 'n toer baie teenstand ondervind van die kant van die 
linkse studente. Die Debatsvereniging het aan die belangrikste univer 
siteite geskryf en navraag gedoen orntrent die wenslikheid van so 'n 
toer en die antwoord word verwag om oorweldigend negatief te wees. 

Aan die spits van die teen stand teen WAARDERING 
die toer is die uitvoerende bestuur van 'n Uitvocrende lid van NUS, Roger 
die "British National Union of Stu- Trask, het ge: e dat die "goeie werk" 
dents" (NUS). Die meeste Britse- wat studente aan UK en Wits doen, 
universiteite is ge ffilieer by die links- waardeer word en dat hulle nie die toer 
gesinde NUS wat heeltemal gekant is net sal boikot nie, maar dat hulle aan Na sy geslaagde besoek aan Stellen 
teen Apartheid. Die feit dat UK as UK sal skryf en hul standpunt en bosch bet die publisitcitsekretaris van 
anti-regering beskou word in Brittanje beJeid verduielelik. Hy het gese dat die die Namibia National Convention, mnr . 

. kan dalk help dat die toer minder Uitvoerende bestuur feitlik seker die Daniel Tjongarero, 'n stampvolle aal 
onaanvaarbaar sal wees. toer sal teenstaan, maar dat hul besluit I by die UK toegespreek oor Suidwes. 

net 'n aanbeveling vir die geaffilieerde 
ANTI·APARTHEID universiteite sal wees. 

Die Studente-unie van Hull Universi- . Die laaste keer dat 'n UK debars- 
teit het aanvanklik die toer verwelkom, vereniging in Engeland getoer het, was 
maar na sterk besware van NUS en ,...dr_l_c-Ja-ar-se-le-d-e.------:------t Omtrent tweehonderd vyandige stu- 
anti-Apartheidsgroepe het hulle RA U BY UK dente by die Universiteit van Zululand 
blykbaar van mening verander. het Hoofrnan Gatsha Buthelezl sc 

Luidens 'n berig in Die Argus het . lkey se nuusblad Varsity. berig dat I motor omsingel toe hy daar aangekom 
die pr idente van Hull, Ms. Jane s~nvolle k~nta~ tussen. Afnka~s en het om 'n eredoktoraat te ontvang. 
Reeves gese dat hulle versekeringe van Engelse uruver~ltelte, begin nou n a~. I Hulle het die motor met klippe be 
U.K. se voorsitter, Humphrey Harris- vangs neem. DIe S.R s van RAU en die stock; Hoofman Buthelezi is egter nie 
son, ontvang het dat die span op 'n U.K net onlangs .mformeJe samespre- beseer nie. Die betogters het baniere 
rneriete-basis verkies sal word. Die uit- kings gevoer op die kampus van Ikeys, gedra wat die regering se tuislandbeleid 
voerende skeretaris van anti-Apartheid, waar dit geblyk het dat die aanwesig- verwerp het, terwyl hulle hoofrnan 
Mike Terry, bet gese dat een faktor wat heid van poliucke sake die grootse Buthelezi aanhoudend as 'n "Vorster 
moontlik kan bydra tot die afstel van struikelblok j wat inter-universitere pop" uitgejou het. Dit word beweer 
die boikot teen die toer, sal wees of so kontak belemmer. RAU het dit ook dat SASO die betoging beplan het, 
'n toer sal help om die Vor ter-regering duidelik gemaak dat die voortbestaan 
tot 'n val te bring. Hy het egter gesc van NUSAS as verteenwoordigend fig 
dat hy nie kan sien hoe- so ieta sal gaam samewerking met die ASB-univer- 
gebeur nie. siteite onmoontlik maak. 

Naas. die Universiteit van Kaapstad 
was Wits tot nou toe die stcrkste 
ondersteuner van Nusas. Mnr, Geor 
giades was een van die mense op wie 
Nusas sy hoop op nuwe lewenskrag 
gevestig het. 

TJONGARERO 

STUDENTE VERWERP 
BUTHELEZI 

Oil Varsity 
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Open Letter 

VERLOR 
STANDARD BANK-Bo .kie. Kontak 
Linda Schmidt, 206 Ricardo Fta Is, Vun 
R iebecckstraat. 
SAKREKI'NAAR. KOllluk Neil Km:h, 

.Murraysuunt 10, St llcnbo ch. Tel. 
_._""""""" ............ _..." 650<). 

(;ROFN duubock, Kontak Linda (,I v 
v nstcln, Irene, Victoriastruat. I cl, 
2201. 
l.IliBIHJlN hour ic. I ontnk Bntll::1 
Schubert. WiI' nhot. 'I L'1. 2278. 
POLSfl RI O~)II·; silwcr 0111 ga. 1'( n 
rak Dunie Scho man, Ponto do P II go 
I. 
PhNNFSAKKII: 01 p nne, KOl1l.1k 
hUI Heese, R icardo 208, Van R i becck- 

Intervarsity 
deur oud-studente verteenwoordig was. 
Volgens die uitruilsisteem behoort die 
Intervarsity 'vanjaar op Coetzenburg 
gehou te word, maar omdat die I~ey's 
nie die laaste Intervarsity erken me, IS 
die gebeurtenis vanjaar weer op Nuwe 

:land. Alles .dui daarop dat vanjaar se 
lntervarsity weer 'n bclewenis soos min 
sal wees. 
INTERVARSITY-PROGRAM: 
Datum: 31 Mei 1976 
Plek: Nuweland 
Hekke open om 11 vm. 
Derde-span 12.25 nm. 
Tweede-span 1.45 nm. 
Drornpoppics, sjampanje en 
dirigcnte 3.00 nm. 
Eerste-span 3.30 nrn. 

straat. 
Fellow Students and Academics, SAMRRH .. L, Kontak Prof, v/d W~:\t~ 

We have been separated huizen, Regsf'akultcit. 'I I. 37(n. 

through artificial barriers which 'HIERDIE groep van elf studente van die Universitcit van Sf llenbosch word ingesluit by die GEVIND 
have encouraged a vacuum in our jlSUid-Afrikaame span l'{I11 250 wat van 10 tot J I Julie by die Otimpiese Spel ill Montreal (Jail die groat D I J' 1 I) 1 k . If.·". . ,. . ames gour lor osie U3)Y "g ire ' r. understanding and knowlec ge ~ lillternaSlOnale evangelisasie-aksie gaan deelncem. Agler IS 11 .. I1,r.: nmre. Johan Eloff, /(1. Oil Louw, June ,Kolltak J. 11011,10<1 r, Sonop, 
each other. Further, there is Ivan Wyk, Martin Oosthuizen, inej]. Ronelle pall der Walt, Estelle Visser ell mnr. Wilhelm van Deveuter Dum ~ horlosic nuby LSS. KOllillk H. 
almost no interaction between '(organiseerder). Voor is. in dieselfde volgorde: mej. Christien Barnard, mnr. Martin Brand ell mejj, Leonie ,Lind" Ne,llH;sia. . . , 
Students and Academics of South- Brand ell Elize Roodt. Drieduisend ios« mense van oar die hele wereld wat aan meet as 56 Christclike ,Hlou denim-b ursie IJ1 k!'~'lln". B.,",vat 

Af . U' iti h -J di 'I' k klik V I wit! "1" I di o t IR I en Syndol-tablette, Kontak Mlj. n. ern n~an, ruversr l~,S. , f but organisasies be oort, ga.a~l onaer te internasiona e inter ier ,I e groep 1 outn wit I a ~I ISSlOll J)' U: LJP.e e Furt r, IIui Francie, Parowvullei. Tel, 
No ~mverslty ~an ehxlst, of ltS.C~, '1 onder die sowat ses miljoen verwagte toeskouers en sportlui werk. Bekende evangeliste, onder WIe BIlly 9·931015 9.931040, must mteract with t e mtcrnauona . , , .. .' .. 

co~munity of which it is a part. Graham, sal oak groot saamtrekke IIOU. Die gro tp IS hoofsaaklik van skenkings afhanklik. Belangst llendes Br,lIm lJand uk, Kontilk Mnrianu Visser, 
Academics and students in ivory kan bydraes stuur aan: Die Afrikaanse CS, v., Olimpiese Aksie, Drosdystraat 2. Stellenbosch, 7600. Minerva, . 
towers contribute nothing to the ad- - Agt RU!ld, Kontuk Mel. J.1.. l lofmeyur, 

I 
Il{cygerm 11 

vanceme?~ of knowledge. Isolated SKAA SKA A A' 
communmes do not develop to any STEYN 
high degree of advancement. As a 
university it is an essential part of anlL.. __. ~:;-_- ...... ---------------------- ... 1 
international community of univer- I , • • • • (Vervolg van hi. I) 
sities it I'S crucial that close contact is OP die oornblik lyk dit asof Majuba (10 punte na 3 wedstryde). . ,1 1 ~ li I k 

P · k (9 3 d d) W'I I f ( I grondregte tc ie as uio )inn 'j; mnur 
established and maintained with other SAREL STEELE re e punte na we st ry ~, I gen 10 7Y2 punte na 3 binne sy gebied, Waar grondbesit 
universities. wedstryde) en Libertas (7 punte na 2 wedstryde) sake om die eerste moontlik i I is daar ook ekonomicse 

Although various laws restrict us in plek sal uitspook. Heelwat wedstryde moet egter nog gespeel word en vooruitga,ng. Vol~ ns hom. ~t' die IlHl,ier 
our endeavours to maintain total Puntestand enige van die ander spanne kan dus nog vir 'n verrassing org, s~ndcr u'tso,nde~mg dar dlc w tgewiug 
academic freedom. it is not so wide as . derd: ". dIC be t ding IS wnt met hulle kon 
to prevent the different university Wedstryde word gewoonlik Don erdagaande III die Langcnhoven en- g bcur oinda t dit die kunse t)P ontwik- 
communities from interacting and ex- trum gespeel en allc belangstellendes is welkorn. Die eerste wcdstrydc keliug v rbet LOok die KI uiljng wat 
changing ideas and knowledge. I be- Dagbreek 4 = ~~:e::e?g 4 in dle koshuisliga i reeds af'gehandel en die uitslac tot op datum is e~rs die> unwclkome aanhung 'ds van 
lieve that what cannot manifest itself Dagbreek 0 soos hiernaas. die blankes was ~ry nou. die g ilcent- 
in a university environment will not be Dagbreek 1 Majuba 3 hcid om hun' II tc realiseet deur 'n 
manifested in society. If the students Eendrag Y2 Wilgenhof 3% IPXP? is 8.) R-Kl, P-Q4; 9.) N·QB3! , Swart moet sy koningin verloor. Na de universltcit en under fasllitelte. 
and academics of Southern Africa can- Eendrag 0 Libertas 4 IPxN? 10.) B. P, B·N2; t I.) B. KN, byvoorbeeld 28.) ... , R-KN3 om mat 
not meet on a common platform this Helderberg t Pieke 3 QxQ; 12.) BxNch, K·Ql; 13.) RxQch te voorkom, volg 29.) N-R6ch en 30.) 
SUb-continent will face a bleak future. Helshoogte 0 Majuba 4 Imet 'n gewonne posisie vir Wit. Na 7.) QxQ. 

You may rais the objection that in Helshoogte IYz Pieke 2% jPxQ4 is 7.) .•. , P·Q4 Swart se beste 29. Q, Q 
Southern Africa there are no areas in Majuba 3 Simonsberg I stoot. 30. Q-Q7 
which the different student bodies can Simonsberg J Wilgenhof 3 . 7. R-Kl P·Q3 31. I -K3 
work together on a common platform Huis Visser 3 Wilgenhof I 8. P-B3 OxO 32. R-KN 3 
due to ideological conflicts. However, 1 Huis Visser Y2 Pieke 3Y2 9. P-KR3 Nou dreig Wit om 3 l.) B·R6 te 
believe that as students and academics Hui41 Visser 1 Libertas 3 Hierdie stoot word gcspeel om sped, Dit i. net 'n kwessie v: n tyd 
we share a common platform, namely, 9.) , . " H-NS te voorkom, voordat die Wit aanval d eurbreek. 
the pursuit and acquisition of truth ," N·QR4 R-R t 
through know/edge and its application Ole Kandidatc-toernooi van 1959 10. B-B 2 P-QB4 33. Q-Q4 R-KN3 
in society. Universities necessarily en- word algemeen bestempel ,as een van II. P-Q4 Q·D2 34. QxP R-QB 1 
joy more freedom of thought and die gr?ots!c skaaktoe.rnoolc van alle 12. QN-Q2 B-Q2 35. P.N3 N-B3 
action than does the wider society. tye, Mikhail Tal was die wenn~r en hy 13. N-Ill KR-K 1 36. R Q3 R-K3 
Because of this, and because of the h~t dan oo~ voortgegaan om l~ 1960 14. P-QR4 37. Q·B4 R/3.KI 
encouragement of understanding and dle ~ere~dtltel te ,verorwer. 1, w~cdc '11 Betcr altematief is 14.) P QN3, 38. R-N3 R-K3 
objectivity, the university environment plck 10 die toernooi van 1959 IS mg~- wat onder andere voorkom dat Swart 39. n.R6 R.N3 
ensures the planning and projecting of necm deur Paul Keres" een v~ die sy perd na QB5 specl, Nu 39.) .. " RxB volg 40.) Q.KN4 
an advancement in the life of mankind, sterkste spelers wat nooit daarin kon BPxP wanneer . vart sy hast el op QB 1 

In view of what has been stated slang om wereldkampioen te word ni . t 5.' tJ'pxP N-B3 vcrloor. 
above and in view of the escalation of Keres is onlangs oorlcde, maar hy s~l 16. N-K3 N·QN5 40, B, B 
strife in the Southern continent of altyd onthou word vir die talle br~l- 17. H-N3 NP I 41. Q-B3ch 
Africa, it is crucial that all those jante spelle wat hy gcspeel hct. Die Na 17.> .•. , NxP'? volK 18.) N·Q5, 42. P-R4 
concerned with a peaceful solution to volgcnde spel, 'n goeie voorbccld van NxN; 19.) BxN met 'n g wonne posi ie 43. Rxlcch 
the problems of Southern Africa meet Keres se aanvallendc styl, is in bogc- vir Wit. 44. QxP 
and communicate, exchanging ideas., noernde tocrnooi g~spcel. 18. BxP BxB 4S. K-R2 
and views. J 9. RxB P-QR4 

The l iversity of the Witwaters- Wit: P. Keres I wart: S. Gligoric 20. N-BS B·BI 
rand's facilities will be made available Ruy Lopez 21. H-NS N-Q2 
to the students and endemics M 1. P-K4 P·K4 22. R.R3 
Southern Afric in August this year to 2. N-KB N·on3 M t hierdie , too t f r i Wit 'n aanv \1 
host an Assembly of Southern African 3. n-NS P-QR3 op Swart ., konill voor. Sw t k:m nie 
University Communities. The primary 4. B-R4 22.) ... , N·H7? 'PC I ni{ W '11' _ .) 
focus of the Assembly will be on Na 4.) BxN,. QPxB; 5.) ~xP, Q·QS R-B3, 
educ' tion and c mmunity service (de- wen Swart sy pion terug. WIt kan egt~r P-Q4 
v lopm 'nt). 4.). ~xN, QPxBj ,~.) O~O spcel, n 23. R-B4 NxP 

Universities in the following states vana.lc waarmee Fischer In 1966 heel- 24. B·B4 NxNch 
arc invited to activcly partidpate: wat suk '8 behaal het. 25. RxN Q-Q2 
Zambia, Botswana and Swaziland, N-B3 26. R-KN3 R-R3'? 
Rhodesia, Mocambique, Malawi, Tan- S. OxO PxQN4 Na hierdie stoat is Swart sc po isie 
?tll\ia, Kenya, Uganda, Zaire, Lesotho 6. B-N3 B·K2 veriore. 'n S toot oos 26.) ... , P-N 3 
and South Africa (28 universities). Swart kan weI 6.) •.• , NxP specl, was noodsaaklik gewces om die Wit 

The object of this project is to maar na 7.) P-Q4 moet hy nie probeer aanval in toom Ie hou. 
prOvide an opportunity for the meeting om sy ekstra pion te behou nie. 'n 27. RxPch! DxR 
of students and academics concl!rncd Tipiese variasic na byvoorbceld 7.) ..• , 28. Q-N4 QxN 
With a pc. ccful solution to the prob-~~~:;;;~~;;~~~~~~=~~~~~:::;:=========;;;-~~~ii.iiii~~~iiii;~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iii= 
lems of Southern Arriea through the 
advancement of education and com 
mUnity seIVice. 
. In order to facilitate efficient organ 
Ization and feedback it is important 
th~t you make your views rcg:lrding 
thIS project known to us as soon as 
Possible. 

I trust that 1 may rely on your I 
SUpport and goodwill. 

With peace profound, 
D. GEORG~DES, 
PRESIDENT. 
WITS SRC ) 976. 

SUB·KULTUUR 

R-KB3 
R/3-K3 
PxP 

UM 
Die student se boekwinkel 

KxB 
K-Nt 
N-K2 
RPxR 
R-B8('h 

Tru tbank 'chou 
Andrin astraat 
t lien bosch 

7600 

N 

w 
8IED AAN STUDENIE 

DIE LAAGST£ PRYSE ,N GROOTSTE REEKS 
SKRYFBEHOEFTES, TEKENINSTRUMENTE 

Faber Cast ,11 en Staedler Agentskhp 
TEKENMATERIALE, KUN MATl~RIAl..E. 

AKTETASSE. DRAAGBARE TIKMASll .N '. 
DRAAGBARE MINI-REKENMASJlENE. ENS. 

BIRDSTRAAT43, STELLENBOS 'H TEL. 2903, 5101, 70666 

SP IALE AFSLAG VIR STUDEN E 



10 

STAND IN OU! KROGG KAMPIOEN-IN 
,KLUB-GHO F GEMENGDE 

DJE Mattes se gholfklub was tot dusver baie aktief en sukses is reeds 
deur verskeie lede behaal. In die pas afgelope Stellenbosse 

Klubkampioenskappe, was die Maties weer eens goed verteenwoordig. 
'n Nuweling in die Matie pan, die eerstejaar Pieter Krogg, het dun ook 
die titel ingcpalm en is die nuwe klubkampioen, Tweede was Tienie 
Hendriks, ook 'n Marie. 

LIGA 
D Jl~ gemengde dubbel tennisligu 

waurin elk man koshuis saam 
III t 'n bepaulde dame. koshuis 
me ding, is nog druk aan die gang 
en lok go ie ko mpetisie ell wyc 
bclangstelling uit. llierdic kompe 
tisie word vanjaar vir die eerste 
ke r op Stelleubosch annge bi d t.:11 
word in t wee ligas beslis, Die 
wcdsrryd wor i Sat rdagoggende 
ge, peel t.:11 na verneem word, is di 
ond J teuning he onder gocd. Die 
in telling van die kompeti ie her 
vanuit all oord ook van die 
pelers goei kritiek ontvang. 

Die stand van die ond r .kci kos 
hui , gcoo: d I CL!r t ns volgens die 
nan tal wcdstryde gowen en dill volgcn ' 
di aunt II stclle, is op di o omhlik as 
volg: 

A-LlG, 

Nerina en 111Iis Visser. 
Huis len Bosch en Oude Molen, 
Min rva ell Eendrag. 
Lydia en Dagbreek, 
Monica en Majuba. 
flub De ViItier. n Helderberg, 
Irene en Wtlgenhof. 
Sonc p en Hombre, 
Hui Ne thling en Llbertas. Picter Krogg, nuwe klubkampioen PUll Maries, in aksie. 

• • ie jaar 

Die to rnooi IS oor twee rondte 
beslis, en hier het Krogg 77 en 74 
bchaal. Hendriks hct 74 en 79 bchual. 
Hul naaste teenstander was Theuns 
Pictcrse, maar die twcc Maties was 
duidelik die bcste, I n die twcestry d 
ttl sen Krogg en Hendriks hct dit aan 
vanklik gclyk of Hendriks 'n baic muk 
like oorwinning sou bchaal, maar 
Krogg het in die twcede ron dte cor 
hers en uiteindelik met cen hou ge 
l; evtcr. Die vorige klubkampioen, 
harl H ph, hct he Hemal uitg uk en 

kon slogs 81,81 bchaal, Die fcit da t die 
hele Stellenboss Gholfklub aan di 
toernooi deelgen ern hct, spr ek bo k 
dele vir Krogg en Hendriks so spcl, 

KROGG 
Pietcr Krogg is beslis 'n vonds vir die 

Ma ties. By hct ulrccds Noord 
Transvaulsc Juniorklcure behaal, Op 
die oomblik is hy lid van die Maties e 
Krugcrbckcrspan. Ons wens hom 'n 
.ukscsvolle scisoen toe. 

Hy is 'n U.A.-Rcglcstudent in sy 
ecrste jaar. 'n Matiespan he t ouk op 
I Icrmanus tydens 'n tocrnooi daar in 
die spankompetisie gescevier, Die span 
het uit J. ric Milton, Johan Maroc, Virus 

Die wyntradisie van Witzenberg starn uit die 
jaar J 700. Vandag her Witzenberg 'n gescllige wyn 

vir elke glasie. Vir sonskyn en amcsyn. Vir 
vrolik skink en saamdink, Klink op die wynvreugde 

van Witzenberg - ware wyn v: n die land. 

DW34A 

de Kock en Robbie Sco1tz bestaan. 
Milton, John Maree, Vicus de Kock n 
Robbie Scoltz bestaan. 

Die Maries sc Springhok, P tcr 
'I'odt, is op die oomhlik op 'n tocr, Hy 
het bai goed gevaar in Rhodisie, en is 
weer cens gckies as kuptein van die 
W.P. se 0/23 span. 

Hierdie span spcel later vanjaar teen 
'n gekombineerde pan van Transvaal, 
Oostclike Provin ie en N tal. 

Op die oomblik gaan die Matie 
gholfklub van krag tot krag. Die lede tal 
het baie toegenecm, alhoewel bai sp 1- 
rs sl g die pel as '11 osiale tydver 
dryf sien en nie in kornpctcr nde gholf 
bclang tel nie, Verskeic nuwe Icde to on 
cgter baie bel ftc. 

S.A.U. 
Die S.A.U.-gholfkampioenskappe 

word vanjaar in S tcllen bosch aange 
bicd. Dit sal in Dcscmber plaasvind, en 
die Malic, wat 'n baie sterk span in die 
veld kan toot, v rwag om baie goe d te 
vaal. 

Indien die • Iutie-gholfspcle rs op 
hierdie pre lasi s voortbou bchoort 
hulle groot hoogtes te bereik in die rc: 
van die ei soen. 

GIMNASTIEK kan a~ on ''Cin- 
derella" sport he ternpel word 

in die op ig dat dit vir die toe 
skouer 'n opwindende en unieke 
sport is, maar van die deelnerner 
die mee toegewyde oefening en 
selfdissipline verg. Oefening duur 
van twee tot drie uur per dag en 
verskil dus nie net wat die gm. ie 
n verba ende tegniek betr k van 
under sport oorte nie, m: ur ook 
ten opsigte van tyd ge pandeer 
aan voorhereiding. 

Di glmnastiekstclsel wcrk net oos 
die Jupanne clfverdcdigingsporte 
mel n gradc-inde ling. Die dames doen 
afhangende van hul graad bepaalde 
reek oefeninge ill die volgcndc af'dc 
lings: die trapbrug, die balk, spronge en I 
vlocroefeningc. Die mans ding in cs 
afd lings mer: rck tok, brug, ringe, 
bcuelpcrd, spronge en vlocroefeninge. 
I· Ike ocfening (per apparaat) word 
beoord I n gemerk uit 'n puntctoraal 
van ti n. Hieruit kan dus afg lei word 
dat girnnastick 'n hoogs individuele 
sport is, en dus die suiwerstc van 
karakt reien kappe uit die de Inemer 
na yore bring. 

Die universiteitklub be laan tans uit 
ongcveer twintig studente en dcrtig 
skolicr • Die hoofre de vir die groot 
aantal skoliere is dat gimnastc reeds op 
vroce ouderdorn hul toppunte bercik 
en in bale gevalle in die vroce twin tig 
g rjare begin uitsak. Onder die koticrc 
is Kathy My burgh van Ulocmhof die 
groot uitblinkcr en was !.'Y reeds rc 

rwe vir die senior Springbokspan 
ook hct sy 'n derde pie in die nasion 
ale karnpiocnskappo I hnal, 

Onder <Ii enior gimnastc is Johan 
Vi gie war aan die 1975 gimna trada 
d etgeneem h t, Schalk Boshoff (OVS 
Kleurc), Margie Myburgh (Boland 
skole) die groot staatrnakcrs van die 
klub. 

LEDETAL 

Di klub se relaticf lac lcdctal is toe 
te skryf aan di teit dut kwalitcit hOt!f 
geag word as kwantiteit. Me]. T rry 
Wolter, Sekretaresse van die klub het 
verdu idclik dat die Univer. iteitspan vir 
die eerste keer in 'n lang tyd aan die 
in ter-universi t ere gimnastiekkumpiocn 
skappe wat op die sesde en ewende 
Julie te Potchcfstroom plaasvind, . al 
declne m. Die gimnastiekspan bestaan 
uit ses mans en scs dames waarvan die 
beste drie gimnaste se tellings vir die 
spankornpetisie in aanmerking geneem 
word. 
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eur 

Hnis Visser 
shoogte 

DIE gro~tste opskudding van die sei oen is eker die skiuercnde 
vertonings van Hui Visser in die kornpetisie om die Jim 

Fouche-boker. 

Snoeke baas 
Direk na die af kop hct Hui ~ Visser 

aangcval en na mooi voorspelcr-spel 
het Vorster, flank in dieselfde hoek 
ge.druk. Die doelskop was nie daar nie 
en die telling was 8-3 ten gunste var 
Huis Visser. 

Hclshoogt het n ou vcrbcjc nan- 
geval, maar hullc spcl hc t n ,( aan die 
finale afronding on tbrec k. 

In die doodsnikke van die wedslryd 
hct Gerhard Rudman, losskukel van 
Huis Visser, 'n . trafdocl deur die pale 
g stuur, om die eindtelling I J-3 ten 
gunste van Huis Visser tc maak. 

HUIS Visser is vanjaar steeds 
onoorwonne. Met konstruk 

tiewe, goe d-beplande spel het 
hul1e die sterk span van I lels 
hoogte met 1] punte tccnoor 3 
geklop. 

Huis Visser sc swaardcr vo orspelcrs 
h t die grondslag vir hulle oorwinning 
gele. Alhocwel hullc die spct nie hcc ltc 
mal oorhcers hct ni , hct hullc veral na 
die cinde toe baie goeil balk' gowen, Ihule Molen verrafJ 
wat hulle agterlyn tcrdce bcnut het. 
Huis Visser sc lynstaanwcrk hct ook N A die skokoorwinning van 
gcimponeer. Helderberg oor Dagbrcek, is Gedurende die eerste helfte het die N ..._----------------- ........ ------------------.------------ 
wedstryd deurentyd baie gclykop ver- baie van hierdie span verwag. a maar die skeidsregter, mnr. K, tz nel 
loop. Beide spannc se agterlyne het 'n aanvanklike insinking aan' die lenbogen, het dit toegeken. (4-3). 
mooi met die bal beweeg en met die begin van die seisocn. het hulle 1)1 hicrdi str dium hct die pel 11 en 
ondersteuning van hulle voorspelers skielik na 'n faktor om die Sauer- en we r oor die veld g wis. I, en is di 
aanvalle geloods. Die verdediging van 'b k 1 k losspel hccltcmal d ur Oude M()I n 
albei spanne was uitstekcnd. e er ge y . oorheers. Die volgendc punte hct dan 

Halfpad deur die eerstc helfte hct Laas Vrydag was egtcr 'n swart dag ook vanaf 'n losskrum gekorn. ,eld n- 
Helshoogte die voortou met 3-0 gc- vir die Swartspan. Bulle is oortuigend huys hct weer cens . teelkant omge 
necm, deur middel van '11 strafdo 1 van met 11-6 deur Oude Molen geklop. brock en na 'n ste kskoppie hct Vil 
Jan Vorstcr, skrumskakel. Hierna het Alhoewel die wedstryd dcurguans joen , vlcucl, die bat tocgeval, Die doel 
Helshoogte te doen gehad met verbe ter baie hard was, moes Helderberg toesi n skop was weer eens mis. (8-3). Oit was 
aanvallc van Huis Visser. Hullc het hoedat Oudc Molen die losspel oor- dan ook die rustydt !ling. Oud Molen 
egter goed verdcdig en met tecnaan- heers en hul kans baic beter benut, was not! duidclik in all afdclings baas 
valle begin. Planmatigheid hct by Helderberg ont- en hct die spcl begin oorhe rs. 

Na rustyd het Helderberg verwoed 
be 'in spcel en dit het dan ook daartoe 
bygcdra dat die tweede helfte baie 
harder as die cerst was. 

In die l Sde minuut hct Marai: w er 
eens 'n skepskop oorgcsit wat die 
wiling op 8-6 te tuan g bring het. 
Hierdic opflikkering in II lderberg 
spel was egter van tydclik aard, en hul 
vcrdcdiging i telkens op die proef 
gcstcl. L. at in die twe de h Iftc h t 
Geldcnhuy 'n sk epskop oorg . it wat 
di eindtclling op 1 1-6 testaan gebring 
hct, 

Dude Molen se spel was deurgaaru 
van baie goeie gehalte, n hulle h t 
verdi rn om te wen. 

IJhLt:;1I00GTh well '11 losbal ill hulle w dstryd teen Huis Visser. Die Iluls hat /1111 scgetog voortgesit d. ur 
Helshoogte met 11-3 te klop, uadat hulle Eendrag die vorige week ook verslaan het, 

Marais uen 
eel" te keel" 

an di 

In die eerste gcdeelte van die tweedc 
helfte hct die spel min of meer die 
patroon gevoJg van die spcl in die 
e'rste helf'tc. Dit he t gelyk of Ilcls 
hoogte hulle geringe voorsprong tot die 
end sou behou; trou ns dit hct op 'n 
stadium gelyk of hulle die wedstryd 
begin oorheers. Die swaardcr voor 
spelers van Huis Visser ht~t egter goan 
deweg die oorhand begin kry. 

Halfpad deuT die tweede helfte het 
Huis Viss r, met behulp van hulle 
voorspelers, vcrdediging in aanval om 
skep en feitlik die lcngte van di veld 
beweeg om cnt r Francois Warnig in 
di hock oor te ~tuur. Dl' doclskop 
Was mis en Huis Vis er h t m t slcgs 
cen punt voorgctoop. 

breek en vcr. keie kanse is deur dom 
spcJ verspeel. 

Alhoewcl hut span effcns verswak is 
na die wedstryd teen D gbreek, n hul 
een tut, De Jong, we ns 'n bes rin.!; 
van die v ld af Is, kan Helderberg dit 
gee. ins as vcr. koning vir hul swak spcl 
aanvoer ni . Die Ycrdediging aan beidc 
kante was egter deurgaans good. 

Die ecrste punte het in die 20stc 
minuut gckom nadat Oude Molen sc 
krumskakel, Geldenhuy steelk nt 
omgebreek het en vir Buckle, vicu I, 
oorgestuur het. Di doel kop wa mi. 
(4-0) Kort hierna het Ma ai , 10. kakel 
van Helderberg, 'n om trcdc skep. kop 
na 'n straf kop oorgesit. Albei vlag 
manne het aangedui dat <lit mis was, 

I N die eel. te vyttien minut van 
die w dstryd 1 t to skouer 

I die ge dagte gekry dat dit mr ar net 
nog 'n koshuisw dstryd is wat tog 
maar gelykop gaan eindig. Lang 
Iynskoppe en los voorspel r. pet 
het die tydperk na di a skop 
gekenmerk n t 11 • pyte van 'n 
aantal vinnig agt rlynbeweging 
d ur di Lih rt a ,UIl, h t di 
g luks odin P dnardi 
nog nie enlgc van die t w pann 
bevoorde J ni . Johan Marai: I I - 
skak I van Iluls Manti, het met sy 
~opw~g ~~t~ ~nwrt~---p-U------d--------------- 
durend op die aanvaJ wa . to 

Spann S. 
Afd ling A. 
Simonsberg 
Huis Visser 
Helshoogte 
lsenburg 

l~ mira' 
Hui M rat 
Llbertas 
Afd ling B. 
Medic. 
Dagbre k 
WHgenh f 
Pi k, 
o td Molen 
Held rh fl 
Hombre 

Libertas hot dan ook in die 25 .te 
minuut geswig voor die groot druk to 
Chris Cronje, stut, vir 'n drie onder di 
pale oor druk het. Heclagter Juhan 
G ld .nhuys her geen fout g maak met 
tli vervyfskop nie. 6-0. 

Die er t h 1ft i d \1 'n b i 
'lykop tryd k nm r • Huis M rai 

bet gte r 1 i atrar opp t· n hom 
g kry vir o'ngeoorloofdc spel, 

Libcrtas 'I agterlyn, n ver ,I 10. 
skakel P. BUlg~r, n h 'clugter Marius 
Fuchs. het mckaar pragtig ondcrst un 
en goci bcwegings gclewer. 'n Onoor 
de lkundige skop in die 30ste minuut 
binne hul ie li:w. rt bi d vcr or 'aal< 
dat Libcrtas verder gt r r. uk to 'I' oi 
Vermeu)cn van Hut. M'lnlis die bal 
opra. p en vlcu I Frans NeethJing \l g. 
stullr vir 'n onv rvyfde dric in di 
hoek. u tydtclling: 10-0. 

5 
4 

5 
4 

• • W. G. V. I. 

5 0 0 10 
4 0 0 8 
"l 0 4 .. ~ 
I I 
I 0 .., 
1 0 10# 

0 ) 

3 1 ] 7 
0 1 

2 1 1 S 
2 0 2 
1 1 a 3 
1 0 
0 1 2 1 

DIT lyk asof Danie Botha pall Helderberg hier die hal gaan bemeester 
in sy span se wedstryd teen Oude Molen. Anton Troskie is die speler 
met sy gesig na die kamera. Oude Molen het met 11-6 gewen. 

S 
4 
4 
4 

4 
3 
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OUDE MOLEN NOG A TYD 
ONOO WO 

Tafeltennis 
kryaandag 

teken, In die tweedc hclf'te het Helder 
berg baie bcter ge peel maar kon nie 
daarin SIWlg om die verdedigers te klop 
nie, 

TAFEL TENNIS word vanjaar 
weer goed deur die onderskeie 

koshuise ondersteun. Dit blyk 
onder meer uit die felt dat daar in 
drie ligas meegeding word. 

Spanne in die ecrste liga wat bcslis 
dopgehou kan word is: Helderberg A, 
Majuba A, Wilgenhof en Helshoogte A. 
Al hierdie spanne is op hierdie stadium 
nog onoorwonne. Helshoogte en 
Majuba het beide twee spanne wat in 
die ecrste liga peel. 

D~ E stryd om die eerste plek in die liga is besig om interessant te 
ontwikkel. Libertas en Oude Molen is tans onoorwonne terwyl 

Sirnonsberg nog net een wedstryd verloor her. Die liga voorlopers 
Libertas A het byna gestruikel teen 'n begeesterde Eendrag A span. 

I luis ten Bosch, wat die wenners van 
die intcrkoshuistocrnooi was. het reeds 
met Ncrina, Huis Necthling cn Monica Hecmstcde het 'n maklikc corwin 
afgercken. Colleen Edlman, Huis ten ning van 4-0 oor Sonop bchaal, Dit was 
Hosch se uitblinkcr, was dan ook tot 'n wedstryd waarin die "Stede" voort 
dusver verantwoordelik vir die meer- durcnd die oorhand gehad het. Daar is 
derheid van haar span sc doele. lIuis ook tclkens na die doclhok gcskie t, 
ten Bosch 2-0-oorwinning oor die maar die tallc route wat so kenmer- 
sterk span van lIui Neethling, maak kcnd is van koshuishokkie, hct vcrhocd Rennie en Clair was albei lede van 

____ -- -4. --. dat doele toegcken is. Sonop het in die die Suid-Afrikaanse span na Europa 
tweede helfte Hecmstcde se verdedi- waarvan Rennie ook kapteine was. 
ging onkant betrap en 'n vcrwocdc lntussen het die Maties se derde span 'n 
teenaanval geloods wat so amper in 'n rekordtelling van 13·0 teen Bellville 
doel ornskcp is. Hcemstcde se doelwag- opgcstel, . 

Die hoofkcnmcrk van koshuis tcr hct egter die posisie met goeie 
keerwerk gered, hokkie is die wak bywoning v-m ocfe- 

ninge en dan natuurlik ook die out 
Uit die ngt docle wat tot dusver in sparn ~ atmosfeer wat onder ie spcel 

Hccmstcde se wcdstrydc aungetckcn is, sters }H~crs, Mcj. Snyman, die hokkic 
het Elsabe Odendal vyf aangcteken. organiseerdster by die Sportkantoor is 
Heem. tcdc het reeds teen lluis Prancie hcsig om 'n skcma uit te werk waar~ 
en Huis Neethling ook gcspcel. volgens die standaard van die koshuis- 

Lydia het nog nie dieselfde aantal hokkie verhoog kan word. 
wedstryde gespeel as I1eemstede cn Die grondbeginsels van die skema is 
Huis ten Bosch nie, ma,lr hulle oortui· die toepassing van di. sipline deur die 
gende oorwinnings 001' Sonop (3-0) en heffing van boetcs. Ook' gaan daar 'n 
Nelina (2-0) plaas hullc ook middc in spesiale ocfenprogram uitgewcrk word 
die stryd om die b kcl'. am te voldoen aan die behoeftes van 

Die eerste kJubspan het tot dusvcr die koshuise wat gedurig met afrigters 
nog net een wcdstryd verloor en dit probl III ukkel. Of hierdie skema 
was teen die Kaapsc ktub W.P. 1~lke gaan slaag berus egler by die dames wal 
jaar heces daal 'n gelykop stryd tusscn ,hulle volle samewerking sa1 moct gee. 

Eendrag het met doelgcrigte bewe 
gings hulle reenstanders ontwrig en was 
ong Jukkig am nie te wen nie. Ben 
Picnaar he! Eendrag se doel in die 
cerste h .lftc nang stekcn. Libcrtas het 
ecrs nan die eindc van die wcdstryd 
bctcr h 'gin suamspccl CI1 het sodo ride 
vir 1'.lIgcne Muntingh in sraut gestcl om 
die gclykmukend docl aan te token. 

GELYKOP 
In 'n wcdsn yd wai baie gclykop 

verloop het kon nie cen van Dagbreek 
A of Piekc A 'n doel aunteken nie. 
Beide punne het kanse v rhrou. Dug 
breek hct Pi eke vro .'" die week III 'n 
wed tryd ill die uitklop kompeti ic 
gckl p, Di t illing was aun die einde 
van di w dstryd lIog [wee doole elk 
1I111nr Dagbreek II t duarna gc lang om 
die tr fskop. lryd mel 4- J to wen. 

12 DOELE 
Oude Molen A het Wilgenhof A met 

3-0 geklop. Wilgenhof was di eerste 
gedcelte van die wedstryd srerk op die 
uanval en hct een sekere kans verhrou. 
Oude Mol n het egter gaandeweg die 
oorhand begin kry cn het vo ortgcgaan 
om die wedstry d ruaklik te well. Dit 
was veral Oude Molen voorspclers 
wat op die aunval geskittcr het. Dave 
Benstcd-Smith he! 'n drickun behaal, 
Sodoende toot hy sy aantal doele in 
die Iiga wedstry de na twaalf op. 

Deur die stork pan v 10 Held rb irg 
met 2-0 I klop is Simonsbcrg terug in 
die wcdloop om bo-aan die punteleer 
te eindig. Simonsb rg hct op die aunval 
en verdediging g ikitter. Die ccrste 
doel is dell r Rodney Boy angetcken 
d eurda I hy 'n hoekskop met 'n pragtige 
kopskoot in 'n docl omskep het. Philip 
Versvcld het die ander doel aange- 

Matie 

B-LlGA 
Die IHigu hel oor die algerneen 

okker van uirers swak standaard g - 
lewcr. Lang doellose skoppe en slordige 
aangcewcrk was uan die orde van die 
dag, Helshoogtc A en l.ibcrtas B hct vir 
die enigste opflikkcring gesorg, deur 
met vier do le elk gclykop te spccl, 
IIi rmee boct Helshoogte wat die B-liga 
voorlopers is '11 punt ill. 

Dagbrcek B hct Iluis Marai. met 
twee nul geklop, Na 'n saai cerste 
heine het Chari V rscuur n Johan 
Jooste vir ligpunte in die twecdc hclftc 
gesorg deur elk '11 docl aan tc teken. 

Die volledige stand van panne is: 
A-LIGA 

DUIKERS 
BED YWIG 
TEN spyte van die kouer weer is 

US onderwatcrklub nog steeds 
aktief. 

Die klub e laa te twce visskietkorn 
petisies wat by Partridge Point en 
Hungklip gehou is, is gewen dour Leon 
Spies. Spies bek lee tans die erste pick 
op die visskiet puntelcer. 

Gedurcnde die Aprilvakansie is '11 

kamp op Amiston gehou, Jean Miller 
het 'n 18 kg Gcel' tert gcskict en daar 
mee ook 'n nuwe klubrekord opgestel. 

s W 
Oude Molen 5 4 
Libertas 5 4 
Simon berg 6 3 
Dagbrcek 5 3 
Wilgenhof 6 2 
Helderberg 5 I 
Pil!k 5 I 
Fendrag 6 0 
Huis Vi ser 4 0 

'/1 Toneel uit Saterdag se sokkerwedstryde, '11 Kenmerk van die week 
DT PT se sokker was die goeie vertonings deur die voorlopers Oude Molen en 

Libertas. 
3 9 
4 9 
6 8 
4 7 
)0 5 
8 4 
8 3 

12 2 
10 

G V 

1 0 
1 0 
2 1 
I J 
1 3 
2 2 
L 3 
2 4 
] 3 

B-LlGA 

S W G V 
Hel. hoogte A 6 3 3 0 
Dagbr ek 5 4 0 J 
HI.:! 'hoogte B S 3 2 0 
Ecndrag 5 I 2 2 
Medies 5 I 2 2 
Libertas 5 1 2 2 
Huis Marais 4 I 1 2 
Simonsberg 4 I 0 3 
Dude Molen 5 0 2 3 

DV 
16 
II 
14 
3 
9 
5 
3 
3 
3 

DRIE SPANNE SPOOK 
VIR HOKKIEBEKER 

MET die ter perse gaan ~a~ Di~ Marie v:as Huis te~ Bosch, Heernstede en Lydia die enigste hokkiespanne 
wat nog onoorwonnc IS in die dames-mterkoshUlskompetisie. 

DT PT 
4 9 
I 8 
4 g 
7 4 
9 4 

13 4 
3 3 
5 2 
6 2 

DV 
9 
9 
8 
7 
5 
9 
2 
3 
o 

hulle 'n sterk aanspraakmaker op die 
bcker. 

hierdie twee spannc. Daar moe t egter 
in ag geneem word dat die Matiespan 
tot dusver verswak was deurdat die 
doelwagter, Clair Nicholson, asook 
Rennie Rose-Innes, die bekende staat 
maker van die Matiespan, oorsce was 
waar hulle ons land verteenwoordig 
het, 

Tennis geskil • In 
'WAT ens betref word die status quo gehandhaaf" aldus die sportkantoor na aanleiding van Matietennis 

e posisie in die "geskil" wat tussen die Westelike Provinsie en Boland ontstaan het. 
Die "geskil" hei ontstaan nad'it die 

Suid-Afrikann. 'rennie-Unie met 28 
femme teen 19 b luit het om Stcllen 
hosch 'C tennis onder die behecr v, n 
die Uoland Tcnnic-Unic te plaas. 

Duar b slnan sekere tcgniesc prob· 
IClllc waaroor die tw e b"irokke unies ~:Jd~~~~~~""~~~ 
uitsluitsel sal IlHlCt kry. Vcrledc .ia~ll 
hv. he! die 1l0J,md aanspraak op Andre 
V'JO der Merwe gcmnak nadat hy recd~ 
in die WP span opgenecm is. Wat on 
betf t is die WP bcrcgtig om hom, 
nmd;Jt Sll:Ilenbosch by WI' geaffiliccr is 
die mening van mnr. John du Toit. Ons 
sal naluurlik n ie omgcc all van ons 
'pelers ook in die llolandspan pge· 
net'lll word !lie, want dit b tekcn dat 
mecr spelcrs die gcleentheid al kry om 
int"rprovinsialc lenni Ie speet. 

Mill. Houha, afrigter v'm die Matic· 
t llI11SSpunne, he! gese dat indien sy 
. p. Illle in dit! Bolandliga moet spec! dit 
dcfilliti 'n invlo d op hullc sp I sal 
hc, By h·t d'iarop gewys d, t die Matie 
rc ds Iwc pannc in die WP- cr. t lig'l 
II l, ell dal die twee panne ook cersle 
en tw ed ondcrskeidclik gct!indig het. 
Dit g Id vir di~ mans sowcl as dames. 
Die Bolandliga sal g en kompetisie vir 
di M·ltie wees nie. 

Or Charlie Mork -I, onder-pre id nt 
van die Boland,unie, II't dit duidelik 
g ~tel dat wat hom better die Mad Ii 
kan ~pe I wa r hulle verkie om deel te 
neem. fly het oak daarop g wys dat dit 
ni die Bot. nd-Unie wa Welt die Malic 
onder lullic belIc r wou kry ni , maar 
dat die WP ~n ge krewe waarborg wou 
v rkey om die Ma tie se dienste t 
b~ urn n g .volgli . die ,uk gl:opper 
II t' by die vergad ring. ' 

Mnr. Fred Street, voor"ilter van die 
WP, het na die jaarvergadcring van die 
WP se Tennisvercniging wat Maandag 
gehou is vcrduidelik dat daar geen 
kwadc gcvoelcns tussen sy unie en die 

Holand hcsta:lO nie. 
Vit al die verklarings blyk dit dat 

die huidige posisie onvcranderd sal 
voorduur. Dllar he taan egter sekerc 
kleiner probleme waaroo! duidelikhcid 
verkry sal moet. word. 

Andre v.d. Merwe, spee/ba/ in die tenlli.~twis. 

01. "comeback" wat die tradisionele Matie Ikey intervarsity gemaak 
het, is 'n gebeurtenis wat deur sportgeesdriftiges verwelkom word. 

Dr. Craven het vcrlede jaar gese: Ek sou Hewer aI my ene gie, krag en 
geld ingooi in die herstel van ons intervarsity hier, want dit is' die 
enigste dag wat ons gehad het hier aan die universiteit waar die hele 
universiteit as '11 eenheid opgetree het. 

Oit wil my voorkoIl1 a of die Matic- ons spelcrs "moeg" was., 
Ikey hotsing wat nou in 'n vol~loed Ek is egter bevrees dat die Matie 
inlcrvarsity gaan uilloop die Maties span se geestestocstand en motivering 
nadeJig trcf. Wedstryde van die aard is na die Matie-Ikey wedstryd sodanig sal 
gcwoonlik vee1 taaier as 'n gewone liga wees dat die spelcrs nie hulle beste sal 
wedstryd. Niemand sal die betwyfcl kan gec vir die Tukkl wedstryd nie. As 
dat so 'n botsing n t die bcstc van 'n daar juis een ding is wat ons met groot 
span vra nie. stelligheid kan se is dit dat slegs 'n 

Matiespan op sy beste met Tukkies sal 
So tussen die opgewondcnheid deur kan afreken, 

het die meeste mense vergeet dat die Ek verwag dat daar weer 'n de bake) 
Matiespan twce intervarsitys binne 12 rondom intervarsity-kaartjies sal ont. 
dae speel Die eindfluitjie van die cen staan. Siende dat die Matie-Ikey wed~ 
wedstryd het pas gebJaas of duar moet stryd aanvankJik op Coetzenburg ge 
begin word met die motivering van die speet .ou word cn die WPRV gev01gJik 
spclers van vir die volg nde wedstryd. geen verpligting teenoor seisoenkaart- 

Oat SteUenbosch 'n appeltjie het jichouers het met moos die twee rek 
om met Tub te skit is gewis. Ons al tore miskien eers tot 'n vergelyk met 
moet bewy dat ons van ons troon in die WPRU gckom het oor meet kaart~ 
Durban gestoot (afgesmyt) is omdat, jies vir studente. 

o II 

pikkie blomma~rt 
mansuitruster stcllcnbosch 

T'UO.IltAHD 


