
TWEEWEEKLIKSESTELLENBOSSESTUDENTEKOERANT 
UITGEGEE ONDER BESKERMING VAN DIE SR 

SPESIALE VERKI 

Die kampus stem tusscn 9 V1l1. en 5 
nm.; bchalwe Bcrgvillc en Crozicrhuis, 
wat stem tussen 1 nm. 211m., tcrwyl 
Me dicse studente tc Parowvallci tusscn 
9 vm. en 5 nm. stern. Die Militcrc ~-------------_' 
Akadcmie stern tusscn 12 VI1l. en 211m, 

is en Buiternuursc studcnte to Bellville 

blokkies tangs die name van gekose 
kandidate uit te druk. 

• Ponskaarte vir cerstejaars sal reeds 
voor die tyd van 'n addisionele 
gaatjie voorsien word. Maak dus 
seker dat, as u 'n Senior is, u nie 'n 
ponskaart gcbruik met 'n reeds g(' 
ponsde gaatjie nie, en vice versa. 

• Elkc kieser mag vir 'n maksimum 
van dertien kandidatc . tern. 

• Ponskaarte mag nil' gl'buig of be 
. kadig word nic. 'n Nuwc ponsk lar! 
is egter bcskikbaar jndien die I ska- 

E digdc cen aan die s'elllhusbeaIllJl" 
oorhandig word • 

• SteOlwCfwing in die onmiddellikc 
omgcwing van die stcmlokaal i: Ik.·,_ .. " .... __ 

onCociaathaar. 
Die gchrllik van 'I) komper hehoort 

dit moontlik te maak om die uitsla 
rcdclik vroeg bckcnd tc muak, 

Bcwccrdc onreclmatighcdc ul in di: 
van wat op Stcllcnbosch gedink en SR.)okaal dcur die voorsitter van die 
gedoen word: a.:trby stork 'n h~" Stcmbuskomit(:e hantc'r word, Dj 
stompcrscntasre (h~ hande van die ·,'tt' k l'11'tUSJ'()11 cl bevo '011' 
S ' de t d J II VOOI SJ er IS 01 S • ' 
• In en r •. a en no~p .HI e om meer he J" die • 'Ieli zheid al dan nie 
d adwerklik l n om 'Igtlgl r (L w rk ,l' I )t.:, IS oar 1 g g 
gilall. v,.1Il '11 I~ mhr i f. Vol 'ens grondwct sal 

Maak gcbruik van in" 'ting wat 1I ~"c, verkl~sl~l!, II. 'Id I~ ,(lU word 
gcbicd word aanguandc die kundidatc. IIldlll~ b. SW.II d.l111 .ell rue hUIIl v~ f 

en stem vir hullc wat It we till hicrdic In-twl!llJ'. uur 1l~1 (lit: h.k'lllhll:l ll~: 

I 
. d' I' van UI UI tslag die VOOI SJ tI T van die 

lye sgcwng I mccs C vir U en 1I St d t J f 1 ik It' 
Univcrsitcit gaan betoken. 11 Cll cno )Cn'l' tc III • 

PIERRE GOOSEN 

Jaargang XXX, Nr. 11 Prys 10c. 

DIE verkicsing van die Studenteraad vrr die 1976-77 termyn vind op 
Donderdag 19 Augustus plaas. Daar sal by stembusse, onder tocsig 

van Juniors en Hk-lcde gcstern word. Spesiale kennisgewings sal voor 
vcrkiesingsdag verdcrc inligting omtrcnt stemlokale vcrskaf. Die Sirkus 
vind op Woensdag 18 Augustus om 7.30 11111. in die D.F. Malan 
sentrum plaas. Dit volg op 'n Monstervergadering wat om 7.00 nm, 'n 
aanvang ncem en waartydens Pierre Goosen sy Voorsittersverslag sal 
lewer. 

Ecn stem by slcgs ecn stem punt • 
word aan clke student tocgckcn, onder 
hcwig aan die voorwaardc dat hy voor 
1 Maart 1976 ingeskryf hct by die • 
Univcrsiteit van Stellcnhosch. Studente 
wat slogs eksamcn skryf of wat slogs • 
ingcskryf is om 'n skripsic in te Icwer, 
nadat hullc verpligte rcsidensie reeds • 
verstryk hct, word uitgcsluit. 'n Eerstc 
jaarstcrn dra die gewig van twec dcrdcs • 
van 'n gewone stem. 

Die naam van elke stemgcregtigde is I. 
op die kiescrslys van slegs ccn stem 
lokaal aangcbring. Sou dit blyk dat vir 
'n student gcen voorsicning gernaak is 
by sy /haar aangewesc lokaal nie, kan 
sodanige persoon met sy Ihaar rcgistra 
siekaart as idcntifikasic, I stem by die 
SR-tokaal uitbring. 

PSO-stud nte kry sekerc Iakulteits 
geboue wat deur kennisgewings be 
kcnd gemaak sal word. 
Inwoners van Huis Francie en 
Hippokrates stem in hul koshuisc. 
Mcdicsc privaat: tudcntc stern by 
hul fakulteit. 
Buitcmuurse studcntc in Bellville 
stem by hul fakul teit. 
Die Militere Akadcrnic stern tc Sal 
danha. 
Vir Maatskaplikc Studcn tc 
prakticsc reeling getrcf word. 

STEMTYE 

STEMLOKALE 
Die toewysing van stcmlokalc 

soos volg: 
• Vir inwoncrs van univcrsitcitskos 

huisc: hul ondcrskcic kcshuisc; as 
ook Hombre, Huis Nccthliug, Berg 
ville en Crozicrhuis. 

stem tusscn 5 11m. en 7 11m. 

STEMPROSEDURE 

• Stemming gcskied op 'n kom 
perponskaart, deur gcperfor erdc 

WEET VIR WIE U 
STEM, VRA p 
Drr is Augustusmaand! Vir Stellenbosch beteken dit vcrkicsingstyd. 

En tradisionecl 'n tyd van groot opwinding en vele verrassings. 
Terselfdertyd is dit 'n tyd waarop daar 'n groot verantwoordelikheid 
rus op elke individuele Matie, 

Die kandidat vir wic U gaan stem, 
gaun di Studen t~raad we s wat vir di 
hcle volgcnde jermyn runnens u gaan 

Voorsitter 
Studenteraad 

irku 

optres, namens u besluite gaan neern 
en vir u indien nodig en waar ookal in 
die bres gaan tree. Dit is dus noodsaak 
lik dat u saJ weet vir wie u st m en 
Waarvoor die kandidaat staall. 

Dit is ook Ike student sc plig dat 
hy moet stem. Daardeur vt'rsckcr u dat 
<lit' Studentcraad vcrtcenwoordigend is 

Woensdag 
18 de 

7:30 nm 
• In DF Malan 

VRYDAG, 6 AU .usrus ]97() 

Stem' 

sal 'n Die Stcmbuskomitee wat ill aksie sal wees as die Mattes op 19 ugustus 11(1 die sf mbus gaan om '1] nuwc 
SR door te stel. In die gewone volgorde: 1m's Stassen, Johan till Toil, Martus Cornelissen Ricttc Mudg«, 
Hannes Koegclcnberg {Konvenor). Hcndrik vall der Merwe en Pict Delport. 

ss 

Dlb H ofrcdakt urs van twcc van St llcnbosch s belan 'riJ!'if 
publikasi s is pa: aangcstcl. Die 11001 redukt ur van Oi St II n 

bo se tudent, Andre Odcndaal van Held rhc rg, en Leon Blignau], 
Hoofredaktcur van kerjol, is bcid 11m d nan die werk, maar ietv 'It 
sku 'Is dit kom by praat oor hili 10 komstige publikas: s. 

SAMhWhRKIN{, 

Oden- 

Die studcnte word ievrn om asse 
blicf nic in die DJ; Malan-ge denks -n 
trum tc rook nie, Daar sal twee mikro 
fone in die saal w e vanwaar vrue aan 
die kan idate re tel word. 'u Vricnde 
like heroep word op almal, vera} die 
PSO studentc, gedoen om hun stem 
Ill' uit te bring. Die SR hct '11 hoc 
pcrs nta ie tcnnue nodig om w r lik 
verteenwoon i rend I we S in die uit 
voering van hulle pli >It • 

Kom ons we rk saum 0111 '11 h clw II 
hoer stempersentasic vir Sit llenbosch 
te kry. 

U samcwcrking word hong op pry 
gcstel. HANNES KO 1GELENBER 

(Sh.:mbu, konv\ nor) 

BLAAI OM VIR 19 KANDIDATE 
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ONDERVINDlNG: 
1973: Sub-r dakteur Die Taak. 
1974: Lid E ndrag Hu iskomitee, 

T . ou r ie r ACSV-insamcling. 
k o m i te e, Ecndrag-Rugbyklub 

'Wcdstrydsckretaris, ACSV 
Kringleier. 

1975: Tesourier E ndrag Huiskornitee, 
Lid Vercnigingskomitec, Lid 
Sport- en ere-kleurckornitee, 
ACSV - Stranddicnskom itee, 
Le ie r T'r a nskei-wcrkerskamp, 
A Sv-Krlngteicr. 

1976: Organisccrder Transkei-werkcrs 
kampe , Sekretaris Verenigings 
komitce, Lid Kerkraad Stellen 
bosch Se n t r aa tgc mec n tc , 
Tesourier Eendrag Huiskornitee, 
Leier Stranddi n pan KI in 
mond. 

Di funk ie van die Studcn tc aad 
be taan war my be tref in hoofsaak 
daarin om die beJange van die studcnte 

PHER op aile terreinc t bevorder, 
Wedersydse kontak tusscn studente- 

groepcringe moet aangemoedig word. 
Die Studcnteraad moct as effcktiewe 
skakel dien tusscn die Studcntegernceu 
skap en die Univcr iteitsowcrheid. H 
sal my ook beywcr om gocie vcrhou 
d ing e met ander Suid-Afrikaansc 
univer itcite t handhaaf en te be 
vorder. 

As Christ n sal ek pro beer om op VOORSTELLER: Bremer Gericke. 
. . , verantwoordclike wyse alle sake raken- SEKON DANTE: Stephan Aldrich, 

VOORSTELLER: Tommy 0 Kennedy: de die studcntegemeen kap tc bchartig, Willie du Preez, Andre Lotter, Brigitte 
~S~E~K~O~N~D~A~N~T~f:~:~D~co~n~B~ru~w:c~r:,!II:e:n:d~n4=======================~==~ - Bremer, J. Bredenkamp. 

JOHANN 
A PELING 

5 de Jaar 
H.O.D. 

CH 
A NBA 

5 de Jaar 

B. Th. II 

FOTOV ARIA 76 
d ur 'okus 

9-13 Augustus 

ONDERVINDING: 
1972: Hombre Sportkornitee. 
1973: Hombre So s ia l K o mite , 

Hombre Sportkornite , ACSV 
Kringleier. 

1974: Hombre Sportkornitce, 
Kringleicr. • 

WI TON KRYFBEHOEFTE 
BIFD AAN STUDENTE 

OlE LAAGSTE PR YSE EN GROOTSTE REEKS 
SKR YFBEHOI~FTES, TEKI',NINSTRUMENTE 

Faber Castell en Staedlcr Agentskap 
TI,KbNMATERIALE, KUNSMATERIALE, 

AKTETASS " DRAAGBARt TIKMASJIhNE, 
DRAACJBARE MINI-REKENMASJlFNE, ENS. 

BIRDSTRAAT 43, ,'TELLENBOSCII TEL. 2903,5 JOl, 70666 

SPESIALE AFSLAG VIR STUDENTE KI 
om van te kies. Ons i. 
die hoofag ~nte vir die 
Y MAHA-KJ AR:. 
'11 nog v Ie under. 
En het aIle mod lie in 
voorraad pilI. kitaar 
hlaclmllsiek. 

,ratis KITAARl S- 
=- by die uankoop van 

'n KlTAAR 
Koop al jou musickin 
strumente ilsook tocbe- 

hore 

REVLON HELENA RUBINSTEIN ELIZABETH 
ARD ~N '0 Y - MARY QUANT AU~XANDRA 

o :. MARKOH1 VITAMOL EN VEEL MEER. 

u E KEUR. 

DIO'S * GRAMMOFOONPLA TE * LEES LAMPE 
ST YKYSTERS, ens. 
KRY DIT BY 

P R UUM E 

W.HEUER 
(Edms.) Bpk., 
Bird traat 114, 
'1 I. 3Xl 1, 
Stell nbosch. 

MATI -MEISI S nou VAN BLOMMETAAL! 
L 

L T L NBO CH EL TRICAL 
VOORSTELLER: Matthys Loubser. 
SEKONDANTE: Edwin Cameron, 
Rian Trutcr, Willie du Preel, Carl 
Luttig, Andre Kruger, Brigitte Bremer. 

ONDERVINDlNG: 
1974: Redakteur BerKkl4ikell. 
(Venlolg op bL 4) 

IL- --------------------· 

MENS Oa utual· ebo , 
'lei. Sl5O'7 

t 

1975: Bc d r yf'sck o n o m ic: assistent 
organiseerder, ACSV-Kringlcier, 
Hombre Sportkornitec. 

1976: Primarius Hombre, Voorsitter 
Sk akclkomitec Opvoedkunde, 
Voorsitter Stellenhosch' Tafel 
tenn isklu b. 

Indien verkies bcloof ek, in die Jig 
van bogcnoernde, om die spcsifieke 
take aan my as dame opgedra, na die 
beste van my vcrmoe prakties uit te 
voer. 

Bo alles streef ck daarna om dic'eer 
van my Skcpper to sock, wat ook 
St llcnbosch in Sy hand hou. 

Indien ck tot die Studcn teraad vcr 
kies word, is ek ten eerste daar om na 
die belange van die student in die 
algcmecn om tc sicn. Twecdens het ck 
as Studcntcraadslid 'n spcsifieke porte 
fculje waardeur ek gelecnthcid het om 
elkc student en ook die Universitcit na 
die bcste van my vcrmoe te dien. In die 
derde pIck dra elke studenteraadslid 'n 
bceld na buite, en ook hierin wiI ek die 
_U_l1_iv_cr_si_tc_it ..... p_os_it_ic_f _di_cn_. ------4 B .A. H 0 n n s. (Filo sofi e) 

en B. Th. II 

JAN 
BRED NKAMP 

5 de Jaar 

VOORSTELLER: Hendri Wich t. 
SEKONDANTE: Tommy O'Kennedy, 
Ruda Wahl, Deon Bruwer, Lodewyk 
Rabie, Edwin Cameron. 3 de Jaar 

Huishoudk. (Ed.) III ONDERVINDING: 
1972: Sekretaris van die Admissie- 

VOORSTELLER: W. du Preez. bond. 
SEKONDANTJ.:: T. O'Kenncdy, M 1973: Bestuurslid ASVS, Kringleier 
van Schalkwyk, Aneen de Jager, Deo~ ACSV, Afgevaardigde ASB-Kon- 

gres, 
Bruwer, Fanic Bergh. 1974: Onder-v~~rs. ASVS, Kringleier 

ACSV, Redaksielid Die Taak, 
Lid van NP Wyksraad, Afgevaar 
digde ASB-Kongrcs. 

1975: Onder-veers. ASVS, Afgevaar 
digde SSD, Afgevaardigde rAK 
Kongres, Redak teur Kwodpraat 
jies. 

1976: Lid van die HB Thom-teater 
Behecrkornitee, Sekrctans van 
die Studenteraad, 

Die funksie van die Studenteraad is 
na my mening om studcntcbelange tc 
bcvordcr en debut te stimulecr oor sake 
rakcnde die studente en sever as 
moontlik die mcning van die studcnte 
gem cnskap te rcflektcer, 

Die bcstaandc gocic komrnunikasie 
kanale met die owcrheid moet ten volle 
bcnut word met die oog op steeds 
grotcr skakcling in die toekom . 

Sinvolle en konstruktiew gcsprck 
met under karnpussc is noodsaaklikcr 
as 0 it tevorc. 

1974: Ecrstcjaarsvertecnwoordig. ter 
Huishoudkunde, Lid Heemstede 
Sokkicjolkomitce, Hecmstede 
Scksiel idster, Lid NP Wyks 
raad, ACSV Scndingwerkster. 

1975: Hoofseksieleidster Hcemstede, 
Afgcvaard igde SSD, Lid NP Dag 

_. be tUllr, ACSV-Kringleidster. 
1976: Heemstede HUlskomit lid. 

BELEID: 
Diens aun die studente is duidelik 

die primcre taak van 'n st~den~er~ad. 
Die bevordering van ons UT1IVersltett ,e 
be Id in die sarnelewing sowel as kon 
tuk lIll't nnder universitcite hang hier· 
rnce saam. 

LANDRIA 

DIE STUD, NT SE FIET '. 
WINKEL 
NUUT EN TWEhDE 
II AND S II E R S T E L 
LINCJS. 
BIRDSTRAAT 156. TEL. 
71533 

5 de Jaar 

B. Ing. (Siviel) V 

1975: Lid Trapkarkomitec, Subrcdak 
teur Momt'lltwn. 

1976: Tcsourier Helderberg Huiskomi 
tee, Lid Ingenicurstudenteraad, 
Lid Verenigingskomitce, Redak 
teur Momentum. Lid Ope-Dag 
komitec van Ingenieursfakulteit. 

A 
HU 
6 de Jaar 
B. Th. III 

Ek sien die unksie vall die Stu 
d nteruad en r yds intc rn en 3n<1I.'£ yd: 
kstcrn, 

Nu hinnc behcls dit di h haftiging 
van di belunge van die Student -uni 
in at sy fascttc, 

Na buit 'n uitbouing van di bccld 
van Stellcubosch, veral inter-univ r 
siter. 

Slegs in hierdic lig gesi n, stel ck 
myself bes] ikbaur. Ek sat prob CT om 
h sluitc onb vooroordccld vol 'ell. my 
l rlike oor tuiglng In. III II di 

S(1I(kl1 I -ume (I' dien. 

BELEID: 
Vir my is die optrede en houding 

van die Studcnteraad, intern en 
ekstern, baie bclangrik vir. di; Stu.: 
dcnte-unie. Daarom verg dit n hoc 
standaard van dissipline om die balans 
te hou en as maatstaf moet die student 
se belangc as prioriteit gestcl word. 

Twee praktiesc aspekte waarvoor ck 
my veral sal beywer is: 
1. SR-besoeke aan vergaderings 

vcrcnigings, 
2. Die uitbreiding van Intervarsity om 

aile sportsoorte te bchcls, 
Ek bcscf dat alle probleme en sake 

twee kante hct en probeer daarom 
altyd om positief tc wee. 

VOORSTELLER: Willie du Prt'C7. 
SEKONDANTE: Tommy O'K nnedy , 
(luis Cronje, Isabel Murray, Lood 
Rabie, Stephan Aldrich. 

ONDERVINDING: 
1972: Rcdaksiclid Huis Marais Kwart 

eeufecsblad, Kringleier ACSV, 
Rcdak. iclid Admlssicbondbtad. 

1973: Koshuisvertecnwoordiger 
ACSV, R dak. ielid Dinamiek, 
Lid van Kleureksameukomitce. 

1974: Tcsouricr Huis Marais Huis 
komit e , Lid vir PSO op ACSV 
Bestuur. 

1975: Huis Mantis Huiskomitcc, Lid 
vir Kampe op ACSV-Bestuur. 

] 976: 0 nder-Primarius Huis Marais 
Huiskomitee, Sckretaris ACSV 
Be. tuur. 

CHARL 
KO K 
2 de Jaar 

B. Rekeningkunde II 

WILHELM 
DUMINY 
4 de Jaar 
L. L. B. II 

Ek sal die studcn tcgemeenskap na 
die beste van my verrnoe probecr dien 
deur aan studcntc-aangclecnthcdc op 
prakti sc wyse uandag te gee. Be: tann 
d kanale vir skakeling met die Univer 
sitcitsowcrhcid moet behoorlik bcnut 
word. Ek sal die b sondcre verpligtingc 
aan my opgcdra, verantwoordelik n 
effekti 'f probecr bchartig. 

In al hicrdie dingc kan k maar net 
opsicn na 'n Iloer Hand. 

BELEID: 

VOORSTEnER: .l.W. Nortjc. 
SFKONDANTh: H.J.R. d Jongh, S.( s; 
Burger, B. • Albertyn, J .C. van Aarde, 
LC. Uys. 

ONDERVINDlNG: 
197 t- Wcrk in die r kcnaarsbcdryf I.) .a. 
1974: as proj klcicr. 
1972- Voorsittcr, N, sionale Jeugbond, 
1973: Vcrecniging. 
1975: Organi: .erd r FOTOVARIA 75. 
1976: Voorsitt r I,OKtJS, B~ tuurslid 

Ban dc lsvcrcniging, Fotograaf 
Die Math', R dukteur, koshuis 
kocrant tot 30,6.76. 

VOORSTELLER: ~dwin Cameron. 
SEKONDANTE: Jan du Plessis, Pierre 
du Preez, Merwe Scholtz, Freddie 
Marais, Ruda Wahl. 

ONDERVINDlNG: 
1973: Voorsittcr Eendrag Eerstejaars- 

k o m i tcc, Lid Studentc.varia 
komitcc, Lid Stcmbuskomitee, 
Lid Eendrag Speledagkomitce, 
Nu u sverslaggewer Die Matte 
Koshuisvcrslaggcwer Die Stellen 
bosse Student. 

1974: Lid Ecndrag Juniorkornitee, Lid 
Stem buskornitcc, In rer-Un ivcrsi 
terc Redakteur Die Matte, Rub 
rickskrywer Stellcomm, Lid Rc 
dakteurskonf rcnsie Rcelings 
komitcc, Atgevaar di «Ic SSD, 
Advcrtensicb stuurdcr Akkerjol. 

1975: On dervoorsittcr Dcbatsvcrcni 
ging, Tipogr afiese Redaktcur 
Die Matie, Bcstuurslid SAAr. 
Ondc rvoorsittc r Ilandc lsvcrcni 
ging. 

] 976: Voorsitter Dcbatsver niging, Be 
stuurslid Juridiese Vereniging, 
Redaksiclid ResprJ1lsa Meridiana. 

YN 
OUW 

3 de Ja r 
B. Th. II n B. d. 

JAN 
D W T 
2 de Jaar 

B.A. H on ns. (Filosofie) 

Opcnhartige onbcvangc mcning. wis 
scling tussen tedo van die Studentc-unie 
is na my mcning van kardinale bc)ang 
vir 'n gesonde studentepolitiekc atmos 
fecr op Stellcnbosch. Die bevordcring 
van sodanige gesprck en die sk 'pping 
van gespreksgelecn th de sal dkn t ng' 
volge my hoogstc priorit it WCI.lS. 

Hierbencwens staan ek 'n noue 
skakeling tUSSl.:ll die Stud.ent~raad 'n 
die Studente-unic VOOT. Jherdlc skakc 
ling kiln by wyse van monstervergadc 
ring., Die Malic n klcincr onto k I· 

hed . plwlsvind. 
N'I buii", !!lccn k. IllO t Stclkn~ 

h sell Y 11IliJi· dilltllli r I II 
IllS!; 11 'ang'l vIr <lit.: Suiel Afril HIllS 

univcrsit itt b~h(lu. 

V()ORSThLl.tR: J n Marh'n " 
SEKONUANTt:: Willie du \)r' z 
Un fH 'f GCl'il'kc, Marlizt' I,\hi, 
Frl',Mit I\hruis, Jan de Wl't. 

ONDERVINOIN .: 

4 de Jaar 
B. ChI D. IV 

ONDERVINDING: 
1974: R daksiclid De Mllitje, 

gcnhof-Iluiscianskomil l. 

1975: Icd'l k s iii d PI aq II , 
USKOR-komitc (I{ klam 
Inligting). 

1976: S krctaris Tandh clkund • 
S tudcntcraad, Onderprimariu 
Hi pokr t s, Redaksielid 
Plaque, Lid USKOR-komitcc. 

VOORSTEI.LER: Willil' du PrCl·Z. 
SEKONDANTE: Bremer Gericke, 
Tommy O'Kennedy, J.P. Landman, 
Isabel Murray, Callie Hugo. 

Bl~LElD: 80 M N 
EROU 
4 d J ar 

B. A. (R ,gte) III 

ONDERVINDING: 
Vorige ondcrvinding by RAU. 
] 975: Bestuurslid Admissiebond. 
1976: Voors. Admissiehond, R stuut's 

lid ACSV. 
Dic bd.1II rikst red Wllarolll l k vir 

die Sluff ntcr;l'Id stUllll is Olll <Ii _ g • 
lecntheid gegun il~ w(lId Oill lJSKOJ sc 
ideale uit t, hOIl "n wyer bekend t 
st I. 

Ek glo d;lt die Studentcroad 
belangrikste tauk pra 'ti ~ 'e dit JlS nan 
die Stu<)t>nte-uni is. 

As . tlldenl van die Tyg~ r1 r· 
kampus Ie noucr skakcling tusS"11 ons 
'n <1i Stell nhosse kampus my h. ie Ila 

BELEID: 
Dit blyk vir my realisties te we s 

om nie by die Ilominasic van moontJike 
SR-lede op loop te gaan met gewcldige 
be]oftcs of veranderings ten opsigtc van 
studcntcsake nie. H: stc) myself tot 
di ns van my universitcit met my 
Sltldentcgemcenskap volgens die ci c 
Van die praktyk. Mag my dade genoeg 
same getul nis w evan wic ek is en 
waarvoor ek staan. 

VOORSTEU ER: 111cunis }iotha. 
" ~KON DANTh: I~dwin 
Deon Druwcr, hUlit' B rgh. 
Aldrich, AneUe Wul f. 

ONIlERVINDlNG: 
74: Lid 
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Kandidate ... Karulidote ... Kandi 
'"rl~·'''' 

I.., ~ _ • 

FR DDIE 
MARAI 
6 de Jaar 

M.A. (Afrikaans 
Nederlands) 

VOORS') hLLER: Willie du Preez. 
SEKONDANTE: Tobie de Villi rrs, 
Ruda Wahl, .J.P, Landman, Edwin 
amcron, Ryno Louw. 

ONDERVINDING: 
1972: Redaksielid Die Ala tie, Rcdaksic 

lid J::iJ.1H, 

vcrtecnwoordigcr CSV, B stuurs 
lid Sokraticsc Vcrcniging. 

t 97 : Tcsourier Sokraticsc Vcreniging, 
US Stell buskomiteclid, Huis 
k o m ite lid Wilgcnhof', CSY 
Kringl icr. 

1976: Vo o r si t tc r Wilgcnhof .. be pr 
kingsklu b, Onder-primariu s Wil 
g enhof', Tesourier Sokratiese 
Vereniging, SSD-Afgevaardigde. 

BELEID: 
Die vcrtcenwoordigende funksie 

van 'n SR verondcrstcl dat dit primer 
die bclangc van die Studentcgcmccn 
skap sal probccr bevorder. Waar daar 
cgtcr ook van lcde vcrwag word om 
politickc en kulturelc standpuntc te 
huldig kan gcen aanspraak gcrnaak 
word op die weergawe van 'n vcrtecn 
woordigende standpun t ni . 

Iudleu ek verkics word, ondcmccm 
ek om my aan bo enoemdc ondcrskci 
ding te hou, deur . ( V el klem 
moontlik op die ecrste L plaas, 

1973. H c m: ted scksicleid. fer, ~ ...... ONDERVINDING: 
CSV-Iid. 

1975: CSY-kringteidster, Atle tiekver- 
tecnwoordigstcr Huis ten Bosch, 
Lid van US Atlc tiokbestuur. 
Huiskomitcclid Bui. ten Bosch, 
Lid van US Atlctiekbcstuur, Lid 
van US Vcldloopkomitce, Be 
stuurslid van US so Wetenskap 
Y e rcniging, Hoofsportvcrtcen 
woordigstcr Huts ten Bosch, Lid 
van Koshuis Sportvereniging. 
CSV-lid, R daksie wtnternuus. 

1(73: Redaksielid Die Atalie, Kunsv r- 
laggc we r Die Siellcnbosse 

Student, Redak ietid J)ie EffJe!, 
Bcstuurslid ASK, Redaksiclid 
Pcnseel, Lid Dagbreek-vasvra 
span. 

1974: Sub-rcdakteur Die Matie, Kun - 
re d a k tcur Die Stellettbosse 
Student, Rcdaksiclid Die Eiffcl, 
R daksielid Penseel, I id Dag 
hr ck-vasvra pan. 

1975: Assl t '11 t-Itoofrcdaktcur 
Matie. 

1976: Hoofrcdakteur Die Matie, Be 
stuurslid Vrydagklub, Lid Stu 
dentcvariakomitec, Lid Publika 
i k o m it e e , Af'g ev aa rd igdc 

S SJ) .. k o n f'crcnsie, Bestuurslid 
ASK, Redaktcur Penseel. 

Hiermee stel ck my tot dicns van 
die Stelleubossc student en onderncem 
om my optrcdcs ell besluite sodanig te 
orienteer dat dit die student se tydperk 
op Stc 11 nbosch so Huttig, leersaam en 
genotvol as moontlik sal maak. 

Hicruit spruit: 
(a) Goeie verhouding tussen student 
en dosent. 
(b) Gcsonde interne en eksterne kos 
huislewe. 
(c) Kontuk met under universitcitc op 
intellektuele-, sosiale- en sportgebicd. 

AI my optrcdes sal gcgrond wees op 
my Chri: telikc beginscls, 

BELEID: 
'n Studcnteraad is ill di ns van die 

Stud mtc-unie. Die all rbclaugrikstc 
funksie van die Studcnteraad is dus die 
om: i n na die p ifiek en dirck te 
bclangc vall die Stud mte-uni . Om dit 
tc vcrwcscnlik moet 'n Studcnteraad 
met all in sy vcrmoe veg vir die 
voorde -I van die Student -unie. 

Sinvolle ill t runiversitcrc skak ling 
moot ook deu r 'n Stud n tera d nage 
strecf word. 

D -ur sodanige kontak, word gc 
mecnskaplik terreine on tdek en het 
dit grot r amewerking t01 gevolg. 

Waar stand punt OOT kontensieu: 
sake lng necm word, moet elke saak 
baie dceglfk op mer ie te oorweeg word, 

MOUTON 
4 de Jaar 
B. Sc. Hans. 
(Chemie) 

PHILIP 
N L 

5 de Jaar 
M.A. (Filosofie) VOORI TELLER: Johan Mouton. 

S ~KONDANT ': D on Bruwer, Berdu. 
N ethling, Roedl en de Kock, Cassie 
Wait, Hanni Krctschrn r. VOORSTELLER: Stephan Aldrich. 

ShKONDAN1E: Jan Bredenkamp, 
Edwin amcr(ln, II ndri Wich t, Ruda 
Wahl, Eugenic Kemp. Hierdie uitgawe is 

behartig deur die 
Assistent - 

Hoofredakteur 
Etienne van Heerden 

ONDERVINDlNG: 
1973: Redaksil'lid Die Matie, Lid 

Karnavalkomit c WiJgcnhof, Lid 
US Sangfeeskon itcc, SY Kring 
lekr, Bestuufslid Wilgcnhof-kric 
ketkluh, Nfl WyksraacIslid. 

74: R .dak. iclid Die Mafie, R dak 
si .lid Kwodprl1fltjies, Ko. huis- 

LEON 
OOSTHUIZEN 

5 de Jaar 
B. Th, II 

ONDERVINDING: 
1975: Bestuurslid us Botbalklub, 

ACSV-Kringleier. 
1976: Primarius Oude Molen, Te 

souricr - US Bofbalklub, Lid 
Vcrcnigingskomitcc, Afgevaar 
digde SSD, Voorsitter Verwcl .. 
komingskornitcc. 

Fk sicn di taak van die Studentc 
raadslid primer om die belange van die 
Studentc unie te bcvordcr en die goeie 
becld van hierdic univcrsiteit te aile ty ~ 
te handhaaf en uit tc bou. 

Die privaatstudcnt is 'n intcgralc 
dccl vall die Stud nte-unie en sy saak Ie 
my 11'1 ann die hart. 

Intcr-universitere skakeling met alle 
Suid-Afrikaanse univcrsiteite is bail' be 
langrik. Hier kan en moct Stellenbosch 
voortgaan om 'n leidende rol te spec!. 

GEORGE 

RAUCH 
4 de Jaar 

B. Th. I 

1973: N uusvcrslaggcwcr Die Ma tie, 
Eerstejaarslcier Simonsbcrg. 

1974: N uusverslaggcwer Die Ma tie, 
CSV-Kringleicr, Nuusrcdaktcur 
Die Matie, Lid NP Wyksraad. 

1975: Nuusredakteur Die Matie, Kos 
huisredakteur Stellenbosse Stu 
dent, Lid NP Wyksraad, Lid 
Komitec vir Opcnbare Be trek 
kinge, Leier Admissicbondtoer, 
CSV-Kringlcier, Tesouricr 
Adrnissicbondblad. 

1976: Bcstuurslid Cornmunica, Lid 
Pu b l ikasickornitec, Voorsittcr 
NP Dagbcstuur, Vcrsprcider 
Polumniablud, Lid Intcrvarsity 
komitcc, Lid Simonsbcrg Tug 
komitcc. 

BELEID: 

BELEID; 
Die belange van die Studente-unie is 

die eerste prioriteit van die Studente 
raad. 

Intern behcls dit: 
om binne die raamwerk van 'n porte 
feulje studcntebchocftes te pcil en 
sovcr moontlik voorsicning daarvoor tc 
probeer tref. 

Ekstern behels dit: 
om sinvol met aile Suid-Afrikaanse 
universiteitc tc pro beer skakcl vir die 
uitruil van kennis en organisatoriesc 
ervaring. Hiervoor is begrip van en 
rcspck vir uitecnlopcnde standpunte 
van die allcrgrootstc belang. - 

In dit alles sal ck, indicn verkies, 
my volle verantwoordclikhcid dra. 

STIAAN 
VAND 

WE 
7 de Jaar 

Teoloqie (Lisensiaat) 

en M.A. (Filosofie) 

Die Studcnteraad hct 'n baic be 
langrike taak daarin dat dit die Univer 
siteit se bccld na buite tc alle tyc moet 
bevordcr. 'n Bclangrike aspck hicrvan is 
dat Stellen bosch met aile Suid-Afri 
kaanse Universitcitc moct skakcl. 

Wanncer '11 student tot die Studcn 
teraad verkies word, bctcken dit dat sy 
medestudcnte die vertroue in hom stel 
om hul belange op alle tcrrcinc te 
vcrtccnwoordig. 

Indicn ck vcrkics word, sal dit die 
agtcrgrond wees waartccn ek my taak 
sal bcnadcr. Hierdic taak sal ek aileen 
Iik kan volvoer met die hulp van ons 

"",'_le_m_c_'_se_Y_a_de_r_. YOORSTELLER: Willie du Preez. 
SFKONDANTE: Ruda Wahl, Tommy 
O'Kennedy, Edwin Cameron, Tobie de 
Villiers, Bremer Gericke. 

ILSE 
TR URNICHT 

3 de Jaar 

B. Sc. '" 

ONDERVINDING: 
1971: Redaksiclid van Die Matie, Re 

daksiclid van die Admissiebond 
b lad, Sen dingbusko m it ec , 
ACSV .. Kringleier. 

] 972: Redak sielid Stellenbosse Stu 
dent, ASYS-komitee vir Jeug 
lcicrs, Waamcmcr by die ASB 
kongres, Scndingbuskomitec, 
Lid vall SET-grocp, ACSV-Kring 
I ier. 

1973: Redakt ur van Se wen tig, Sen 
dingsbuskonvcnor, Lid van 
ACSY-ko huiskomitcc, ACSV 
Kringfci r, Waarn mer by inter 
kollcge en interuniversitere ken 
fcrcnsic vir Christelike vcreni 
gings, 

1974: Huiskomiteclid van Dagbrcck, 
Afg vaardigde na SCA Inter 
varsity Conference, Bcstuurslid 
van die A SV, ACSY-Kringleier. 

1975: Huiskomitcclid van Daghreck, 
Af'gevaardigde na SC'A In tcr .. 
varsity Conference, Waarnerncr 
by die algcl11l'ne kongres van die 
ACSV, Declname aan inter 
u niversitere leierskonfcrensie, 
Rcstuurslid van die ACSV. 

1976: Sekretaris van Dagbreek se Huis 
komitee, Ondcrvoorsittcr van 
die ACSY. 

VOORSTELLER: Willie du Preez. BELEID: 
SEKONDANTE: Ruda WaJll, Jan 
Brcdenkamp, Edwin Cameron Johan 
Mouton, Tommie O'Kennedy. ' 

ONDERVINDING: 
1974: Voorsitstcr Minerva-Ecrstcjaars 

bcstuur. 
1975: Lid Minerva-huiskomitcc, Lid 

VOORSTELLER: Hendri Wicht. Junior-brcchcstuur. 
SEKONDANTE: W. du Preez, Johan 1976: Primaria Minerva, US-nfg vaar~ 
Mouton. Isabel Murray, Andre Steen- digde SSD, Illteruniversiterc vcr .. 
kamp, Stephan Aldrich. slagg wer Die Matie. 

As ek tot die Studenteraad verkies 
word, sal ek dien aan die Stellen bosse 
Studl!111c-unie willewer t.o.v.: 
(a) Interne Sake - vir die behartiging 
van die belange van die studente op 
elke vlak, soos aan die SR toevertrou. 
(b) Ek. terne Sake - vir gesprek tussen 
die verskillcnde universiteitc in Suid 
Afrika met die oog op bctcr hegrip vir 
mekaar en die uitruiling van praktiese 
kennis, as voortsetting van wat hicrdic 
jaar deur die Matic-SR begin is. 
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DIE Ieemte wat die Libertas-teater op Stellenbosch vul, kan nie genoeg beklemtoon word ni . Van al die 
dramas wat al hier voor die toneelgangers hul bulging gemaak het, is die moordriller seker die. kaurst 

in getal. In 'n ry "akademiese'' stukke wat in die H.B. Thom-teater deur or UTS of. KRUTK nangcbied 
word, is die moordriller-speurverhaal van Robert Thomas, Lokval vir 'n ecnsame mall, opgevocr dour die 
Libertas Teaterklub, 'n welkome en aangename afwisseling. 

Nie allcen het die opvoering van die sjarmante en ligte vcrtolking van die rol dan ook ju IS oor hicrdie aspck waar 
stuk spelgeleentheid aan studente ge- van die boernelaar wat "verrnoor" teen ek die mecst bcswaar in to bring 
bied wat almal, op cen na reeds hulself word. Sy binnckorns was een van die hct teen die ... pel van en .per Baden 
by die USAT-dramakompctisie bewys opwindendste momen te in die aand se horst. Sy woord ~ hct dikwel vir di 
het nie, maar ook he t dit verrnaak spel, Nie allcen dra sy lied tot spanning gehoor verlorc geraak en hy hct ook 
verskaf ( onder die negaticwe ko nnota- nie maar situcer dit ook die handeling. ni d urenty d in die moeilikc rol vun 
sie) met oorgcnoeg wins aan drarnatiese die pricster oortuig ni. Maar dulk 
spanning (en psigologiese OI~.tspanning GRIMERING mo s hy juis nie oortuig het nic, us die 
vir die gchocr? ) asook toncelmatig- In die rot van die komrnissaris was ontknoping in gcdagte gl hou word. 
hcid. 

Die hoogtepunte was vir my hoof- Anton van Niekerk se spel tipies van 
saaklik gcle in die knap regie, die wat van die beroep verwag word. Sy 
hecrlike gebruik van die verhoog deur ooggrimering het ck egter onsensitief 
die spelcrs en die funksionelc dckor gcvind. Ek sal hom graag in 'n rol buite 
wat al die bcperkings van hierdie teatcr die kader waarin hy tot dusver opge 
uitstekend oorkom het. am soveel tree bet, wit sicn speel, Dit is on tspan- 

nend, am na sy woorde tl' luis 1'. Dit is 
dimensie hier deur gebruik van dekor 
en ligcffekte te vcrkry, is waarlik knap. 

Die regie vall Marie van Ilccrden 
had 'n vaart en die hecrlikc tempo wat 
elke toneclganger mecslcep en wat so 
essensieel vir die geslaagdheid van hicr 
die tipe drama is. 

A S deel van 'n konsertrecks, bied die I' ons rvatorium Saterdugaand 
om 8.15 in die Konservatoriumsaal 'n program aan deur vier top 

Wat die toneelspel betref, slegs 'n senior studente in Musick. Te oordeel aun die pr stasies wat hierdie 
paar opmerkings. Die hoo~kar~kter, studente reeds gelewer het, en ann die program wat voorgehou word, 
vertolk deur Henry Mylne, IS die rol I di di . d . lk . kk Ii tl met die grootste prominensie in Lokvat sa It ie moeite wer wecs VIr e e mUSIC' enner en - Ie tebber, 
vir 'n eensame man, nie aileen omdat Hanneli Rupert (mezzosopraan) en ALBE'P'J' il!LDBNflUYS se weninskrywing vir I'DTOYARIA 76. 
die karakter die enigste is wat nooit die Manuel Escorcio (tenoor) lewer onder- r------====-----------------------:...___;;::_------=..:.:.:..:....:...::.:__ 
verhoog verlaat nie, maar ook omdat skeidelik Schumann se sangsiklus, 
hy in homself die moontlikheid van Frauenliebe und Leben en Poulenc se 
ontknoping dra. Chansons gaillardes. 

Hierdie prominentc aanwcsighcid Beide studente het onlangs terugge- 
sal dus 'n deurstaggewendc faktor by keer uit Europa waar hulle sornerkur 
die bcpaling van die geslaagdheid van susse in Saltzburg bygewoon, en boson 
die opvoering wees. Henry Mylnc se der goed prestcer het, 
heerlike encrgie en gocd geartikuleerde Op die klavier lewer Bennie van 
spel het hom m.i. hierin taat slaag. Eeden Chopin se Etude Op. 25 nr. 1/ 

Elsabc Grobbelaar was as sy "vrou" Nocturne op. 48 nr. 1, en GalJuppi sc 
cweneens energiek en haar spcl was Sonate. Nicol Viljocn is verantwoordc 
deurgaans bevredigend alhoewel ek tog lik vir die klaviersonate in C mineur, 
bcswaar wit maak teen haar hinder like op. 111 van Beethoven. 
lag as 'n beduidende faktor. Sy kon Ian Smith tree op as begelcier vir 
hierdie tegniek me subtiel genoeg aan- Hanneli Rupert en Manuel Escorcio. 
wend nie. Met meer ervarin~, behoo~t Diegene wat nie reekskaartjies besit 
haar handgebarc, soos oak die van die nie, kan kaartjies bekom by Teater 
verpleegster, mcer ontspannc te raak. besprekings (Edrich). Die toegang kos 

Oat Space van Heerden op die Rl,50 (publiek) en R 1 ,00 (studente). 
vcrhoog tuis is, blyk duidelik uit sy 

ANLENJORDAAN L 

TONEELSPEL 

SONOAGAANO 
'n Uitstekendc reeks van Sondag 

aand-uitvoerings het verlede Sondag 
aand afgeloop, toe die Kayser-trio 
werke gelewer het van Haydn, Ravel en 
Beethoven. Die trio bestaan uit Noel 
Travers (viocl), Micu Szigeti (tjello) en 
Nils Kayser (klavler). Hierdie drie musi 
kante tree dikwels saam op, en soos 
gewoonlik was ook die program hier op 
Stellenbosch van 'n baie hoe gehalte, 

Die Sondagaand-reeks word voorte 
gesit met uitvoerings op 12 en J9 
September, en 17 en 24 Oktober.. 

Besonderhede oor die dee! van die 
program is nog nie beskikbaar nie, 
maar op die eerste en [aaste twee 
datums sal studente van die Konserva 
torium ook betrokke wees. 

'n Uitstalling van landskappe deur 
die skilder James Fender kan tans 
in die Libertasgalery besigtig 
word. Die uitstalling duur tot 27 
Augustus. Die galery is op weeks 
dae oop gedurende norrnale besig 
heidsure; asook op Saterdagog 
gende. 

PUI 

DIE Eensame Man probeer sy bes om te verhoed dat die kommissaris 
en die priester '11 ongewenste inspuiting aan hom toedien. Dit is 'II 
toneeltjie uit I OK VAL VIR 'N EhWSAME MAN wat elders op hierdie 
bludsy geresenseer word. Die spelers is Anton van Niekerk, Caspar 
Badenhorst en Henry Mylne. 

VUL 

PLUlMPIE 

In die gcheel gesien 'n baie geslaag 
de opvocring waarmee die Libcrtas 
Tcatergroep waarlik 'n pluimpic vcr 
di 11. 

IN 
II 

3 

In Bank. 
Tye het verander. Banke ook. 
Nedbank speel vandaq In ewe 

belangrike rol op die kampus as in die 
Suld-Afrikaanse tmanswereld. 

Per slot van rekening bevind 
duisende van ons toekomstige klient 
hulle tans op universiteit. Dis dus net 
logies om hulle sommer dadelik te begin 
help pleks van te wag vir beter dae. U 
het hulp nou nag meer nodig as later. 
Studlehulp 

As student moot u geld he vir 
allerlei dinge. Boeke. Losies. Klasg Id. 
Klere. 

Nou [a. na u eerste studiejaar kan 
u aansoek oen vir In Nedbank 
studieleningsrekening. Ons kan u 'n 
ruim bedrag tot 'n vasgestelde perk 
leen. 0 ie perk is n6g hoer as u besig is 
met u M BA-graad. 

En u betaal net die spesiale lao 
studente-rentekoers: 5,5% op die 9 Id 
wat u w rklik trek. 

Uk no k d. g..riJh"van'n 
N dbank-tjekbo k, 'n N bat k 
paarrekening en - as u karopus 'n 
Kitskontantmasjien het - ons 
Kitskon tantkaa rt. 

Daarby bled ons u v rskeie and r 
dienste, Vakansietye salons u help met 
reisbesprekings. Ons kan u voorsi n 
van reistjeks. Buitelandse valuta vir u 
reel. Ons kan selfs leesstof verskaf. so as 
publikasies oor die ekonomie. 
Oak Passport to Pleasur , ons gr ti 

n 

POSt I is. 
Want onthou: ho .. v rd r u di 

van u lewe vor r, ho harder w rk 
Nedbank vir u. 

res 
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pROFESSOR Nico Smith van die Kweckskool, Professor S.P. Cilliers (Sosiologie) en mnr. Franklin 
Sonn, 'n Kleurling skoolhoof, het as sprekers opgetree by 'n onlang e vergadering van SAAK oor die 

veelbesproke verslag van die Theronkommissie. 
Professor Smith het 'n paar van die 

basic ~ pun tc van di v rslag aangestip. 
By h t dit waardeer dat die Kornmissi 
onornwonde binne die Regeringsbeleid 
vcrklaar het dat die Kleurling nie tc 
onderskei i: van die Blanke gcrnecn 
skap nic en het die vertroue uitge 
. preek dat wat d ur die Kommissie 
uitgespcl is, die begin van die cinde 
mo t wee van die houding d t di 
'lcurlll1g 'n af onderlike grocp i . Aan 
gesien die liggam wat vir die Klcurling 
daar ge: tcl is, soo die VKR, nie werk 
11i ell dar daar gesorg moot word dat 
groter be trokkenheid van die groep in 
die bestuursliggame bewerkstcllig moct 
word. 

vcrkondig, moet voeg, en verder dat hy 
hom onornwonde moet beroep op ge 
regtigheid; dat elke Christen nie langer 
sy oe en ore geslote mag hou vir dit 
wat tot hulle roep vanuit die v erslag 
nic. Professor Smith het verder 'n 
beroep op die hele samelewing gedoen 
om die aanbevelings op alle moontlike 
wy ses in uitvocring te bring. 

REI'ERENDUM 
Hoewel hy nie aan die owcrheid wil 

voorskryf nie, dink hy dat die Reger ing 
dit baie sterk kan oorweeg om 'n 
referendum uit te roep oor die inskake 
ling van die Klcurling in die same 
lewing. Prof. Smith voorsien nie dat die 
Kleurling weer op die gemeenskaplike 
kieserlys sal kom nie; daarom dat 'n 
hele nuwe politieke bestel uitgewerk 
sal moet word. 

MnT. Sonn het gewy s op die gebrek 
by mense, om mekaar se pro blerne te 
verstaan, en gese dat hoe wel die Kleur 
ling al by tye geettikettecr was as 
dranksugtiges, werksku, onbetroubaar 
en geneig tot groot gesinne, is daar nog 

____________________________ ------------------. steeds baie goeie wit onder hulle en dat 

by U WK die blankes, hul ou sieninge mo t Iaat 
staan en verskillende mense moe t aan 
vaar soos hulle is. 

BEGEERTE 

d · I· Hy het verder genocm dat die op- ., e -'g trede aan UWK nie uit ingebore anar- 
"" gisme gebore is nie maar uit 'n drang en 

begeerte om deel te he aan die besluit- 
John van Breda skryf: neming in die land; om nie net 

altvd aan te hoor wat gedoen moet 
word en nie g doen meet word nie. 
Mnr. Sonn meen dat die blanke 'n 
groot fout begaan indien hy van 
mening is dat die Kleurling sy onder 
gang wit bewerkstellig; hulle wil ook 
nie noodwendig integrasie he nie maar 
wil 'n aandeel h6 om die lotsbe tern 
ming van die land te help uitwerk. 

Mur. franklin SOlin, kleurlingskoolhoof van Athlone en president van 
die Kaaplandse Onderwy: ersunie, afgeneem terwyl fly die SAAK-ver 
gadering toegespreek net. 

KONTRAS 

V rder h t hy die ontstellende kon 
tras genoem van noodomstandighede 
tecnoor oorvloed en gernak en die 
menslike nood en ellende wat daaruit 
voortvloei. By het 'n, beroep op die 
kerk gedoen om baie deeglik van die 
verslag kennis te neem en dat hy, die 
Kerk, die daad by die woord wat hy 

• u trasie 
kom aan 

N die lig van di gebeure di afgelope twee wekc op die kampus van Wes-Kaapland is daar besluit om 
m t van die studente self tc gaan praat oor hoe hulle voel en hoekom hulle so optree. Die studente met 

wic daar gesels is, is die Christene op di kampus, orndat hulle van ons "ou" kontakte is en omdat dit so 
ontsettend belangrik is om hulle gcvoelens oor tc bring na al die Christene op Stellenbosch. Gesprekke is 
dan o.a, gevo r met di voorsitter van hulle VCS, 'n SR lid, Jimmy Ellis (dosent in So iologie) asook met 
Willie du Preez (voormalige Slid) wat ook met van die Christcne gesels het. 

EMINA A 
u 

OP Sat rdag, 7 Augustus, i 'n insiggewende seminaar 001: Soweto by die Universiteit van Kaapstad 
g hou. Die idee van die organi. eerders, 'Students for Social Democracy (SSD)", was om 'n veelsydige 

en deurdringende ontlcding vall die oorsake en implikasies van die onlangse onlustc Han te hi d. 
di daa rliks bcstaan van die stedelike staan van die onlust v r r p. Die 
wartman i. oortuigend gcskcts. agitator kon en hct n t 'n be p rkt rol 

gcspecl. Na sy men ing, bly di III be- 
"LUNATIC I'RINGE" langrikste vra g die verdeling van mug 

, '. en rykdom in Suid-Afrika. Die Afrika- 
Daar~a het 11 ~K tlldel~~' S~~v~ ncr net cdcrt J 948 die politieke mag 

Kahan?Vlt7, sy lllC'nmgs. 0( r Ie' besit n die I',ngelssprekend> die eko 
van dl Ik y se llIanler. V!l~l .protes nomiese maar net eersgcnocmde het 
gelug (I i SI{ het sy sclidaruett met d 'k . . . . d tc W K S t daa wer like pogmgs aangewend, by 
di stu en evan s- aup en Sowe 0 wyse V· n ' arte 0 t ikkelin ) dl 
g 'lol n deur studente aan te raai om, in I d a ible n w 1 I g, 0 n ie 
plaa van kla: se by te woon, op die an se pro erne op te os. 
Jameson-trappe hymekaar te kOHl so- POSITIEWE Gl:.VOLG 
d't hull na "rei vant " toc. prake kon Die Sowcto·gcbeurc het ()ok posi· 
I~ister.! Wa.1 ~ie uihy rking hicrvan op tiewc gcvolge gchad. Die Afrikaner 
(he Ulllver Itclt se Ie stud nt betref, Nasionalis is op skokkende wys bcwys 
h t St v> g s dat dIe oorgrot meer- gem, ak dat ook hy fcilba r i. en d. t 
d 'rh id dit u. 'n "onc day affair" nuwe, meer pragmaticsc antwoordc uit 
hcskotl het en as sulks dit ni ernstig gcdink moet word. Die jongcr geslag 
opgcnc m het nie. Intussen hct die moot nOll met oorspronkHke idees 
s nsa ionele beciggewing van die pers vorendag kom, want baie van die op· 
die indruk g skep dat 'n "lunatic vattings van '48 is uitgcdien. Tcr - 
fringe" eli hel af ere gcreel het. Juiting het .1.1>. gcw ar ku dl t d~ -;. '" It 

J dllr nd di he pr king da rna S ~ rt 1t.1 ionahsm t en Afnkancr 
II Pr f. Hom (UK, l)ult ) (harop na.1{ nali fill' wil atspeel. die wrange 
• wy d It die er t plIorit it bly om Yrugte daarvan sal pluk. 
held rll id a nguande die scntralc Hierdie to sprat k het v cl h lang 
kw ssi s tc v rkry. Studente moet stelling ondcr d'· gehoor gewck en 
waak teen verwarde aktivisme. gedurende vraetyd is J.P. aanhoud nd 

In sy toespraak het 10han Craaff met ~~'ae g peper. I?ie organiscerders 
die diverse re ksie van die Afrikaans\; het dl~ gesprek as dIe hoogtepunt vun 
p rs beskryf en byvoorbeeld die uit- die simposium b stempel. 
sprak van die Hoo stad ("Di ower· Os. Masamesa was volgende aan di' 
heid h t die r g om die t·\4.11 wat in woord en hy het die swart. tandpunt 
kole gebruik word te bepaal") ell Die gestel. Volgens hom blyk dit asof, na 

skui 1 _ Burger ("Sleg men met egtc griewe 300 jaar van onderdrukking, die hui- 
kon sulke optrcde oorweeg het") ver- dige geslag besluit h t om teen enige 
gelyk. pry. in opstand t kom. Die Swartman 

Op sy beurt It t J.P. J ndman die cis volle burgelskap en 'n aandeel in die 
oppervl kkig verklarings vir die ont- land se toekoms. 

Volgens hom aanvaar baie nie die 
benaming "Kleurlin ," ni , omdat dit vir 
hom die tekcn is van absolute verwer 
ping die teken van die mag van die 
een grocp oor 'n ander wat hy mag wil 
ontse. Hulle wil ook nie as "Bruin 
Afrikaner" bekend staan nie want 
"Afrikaner" het ook 'n vcrwerplike 
konnotasie. 

Met die idcntiteitsprobleem is daar 
'n beweging na swart bewustheid by 
die jongmensc maar dit is nie Swart 
Mug nie, int endeel, dit is die geestelike 
vrymaking van die juk van die witman. 

Die laaste sprekcr van die aand was 
dan Prof. Cilliers, wat gevra was om 
oor die politieke implikasics van die 
ver lag te praat. Hy het gese dat die 
h le kwessie gaan oor burgerskapstatus 
- die verandering van die tatus van 
onderdaan tot die van burger. 

Prof. Cilliers noern egter dat daar 
vergeefs in die verslag of tussentydse 
memorandum gesoek word na voorstel 
le oor hoe die problerne ontkom kan 
word, en die red hiervoor is dat die 
kardinale vraag, die van hoe om te 
bepaal wat gedoen moet word ten 
einde volle burgerskap te verskaf, en 
om dit te bepaal is dit nodig om te 
weet waarop burgerskapstatus gefun 
deer is, nooit deur die kommissie onder 

oe gcneem is nie, Hy he. ook gevra 
hoekorn daar behalwe domicilium ook 
nog ras by die kleu rling ter sprake kom 
as dit kOIl1 by die vereistes vir burger 
skap. 

Volgcns prof. Cilliers is die ver 
naamste leemte in die hantering van die 
kommissie se ondcrsock die feit dat die 
werk steeds binne die raamwerk van 
Apartheid, wat die behoud van die 
blankc sc grovpsidentiteit as prhncre 
doelstelling het, plaasgevind het. 

NIh UNIEK 
I y he t dit ook gcstel dat Suld 

Afrik nie uniek is nic en dat allc lande 
in "n me rd r of mindcre mate plurale 
bevolkingsamc telling het. Voig ns 
hom onderskei te veel mense nie tussen 
integrasic aan die c n kant en insluiting 
in di s m lewing ian die under kant 
nie. Laasg noemde is 'n vcrciste vir 
burgerskap en he t niks te docn met 
integra ie nie en hou nie verband met 
ctni itC;it nie; intcgrasie daarcntc n hou 
wel v lb. nd met gro psid 'ntiteit en 
ctui it it. 

WES'l MINISTER-MODhL 
001 die aan b v 'ling d~t Ili West 

minister gt; ullde rde stcls 1 vervang 
1110 t word he t pr If. 'Illiers gese da t 'n 
( flu'r • 1 van 'n samelewing nie ver 
yang kan word sonder groot ontwrig 
ting in die interafhanklikc maatskap 
like, sosialc, ekonomiese kulturclc 
politieke en regst Isels nic.'Voorbe{'ld~ 
van die aanp s. ings wat sal moet volg 
indien die stels 1 verand~r moet word is 
die van politick partye en openbarc 
mening, wat bai belangrike elemente 
v·tl1 di Westminist r-model is en 
votg n hom ni d' arsonder kan be 
staan nie. Hy betwyfel of die groepe 
met genoee 'n verandering sal aanvaar. 
Prof. Cilliers kom tot die slotsom dat 
wat die politieke aspekte betref die 
Komrnissie nog geen duit vorentoe 
bcwecg het in die strewe om knelpunte 
op politi ,ke en staatkundig vlak te 
verlig nie. 
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PRAAT EN BAD 
LY ONDER 

T.V. 
HUISHOUD~ UNDE 

AANGESIG tot rug sit hulle, die '76-Maties, doofstom saamgestring 
voor die kommunikasiemiddel van die eeu. 

of ander tyd tot die daad sal oorgaan. 

MANS 
Die volgende gedragshoudings is in 

die manskoshuise opgemerk waar TV 
reeds ingestel is: 
• Sportbeserings het toegeneem, waar 
skynlik as uitvloeisel van die aanvang 
van die uitsendings om 6 nm. 
• Aandetcs word meer gereeld by 
gewoon. Die bywoningsyfer het na 102 
persent gestyg - vriende eet in 'n 
toenemende mate saam. 

DAMES • Die studente-geneesheer is op Woons- 
_ Uiteindelik is daar 'n heenkome vir dae besiger, waarskynlik as gevolg van 

die dametjie wat Saterdagaand binne die opwinding Dinsdae wanneer Haas 
die vier mure van haar karner gekerker Das op die skerm verskyn en verhoed 
sit. Nou kan sy gaan kyk na "Beroem- dat voed. el deeglik gekou word. 
de Ontsnapping: ". • Geen tee is me r saans na 8 11m. 

Selfs Saterdagmiddag word nie beskikbaar nie, 
meer gekenmerk deur daardie lee, pas- • Langaand-"socials" het afgencem in 
siewe atmosfeer nie. Die oorsaak vir die getal. 
verandering? 'n Geweldige belangstel- • Waterverhruik het afgeneem omdat 
ling in sport. Ons hoop dat die kyk cen uitsendings in storttye plaasvind. 

Of is dit so erg? Besware word 
beslis geopper oor die gesellige koshuis 
koffietye wat nou TV-tye (met 'n sluk 
en 'n woord elke nou en dan) geword 
het. Aan die andcrkant moet die gewel 
dige opvoedkundige waardc van die 
euwel ook nie uit die oog verloor word 
nie. 

Die oudo-visuele manier het na vore 
getree om elke Matie meer-bewus te 
maak van kritieke wereldgebeure. Ons 
is veel aan Haas Das se nuuskas verskul 
dig. 

IDlE jaarlikse Huishoudkunde opedag he! op 30 Julie plaasgeviud. I Marictiie Burger en Elsa Hertzog. albci 
Huishoudkunde studente, besigtig hier '11 weeftoestel ill cell vall die uitstallingslokale. 

SOSIALE DRUK 
STELLENBOSCH g~an nou. 'n 

uite rs be drywige sosiale 
periode binne. Afgesien van die 
talle huisdanse wat gaan plaas- 
vind, is daar ook die vererugings 
danse waar Maties hul danspassies 
ten toon sal kan stel. 

Die sosiale redaksie van Die Matie 
het navraag ontvang of die Langen 
hoven-sentrum nie beskikbaar is vir 
informele danse nie, sodat die dansers 
hulself deeglik kan voorberei op die 
besige tyd wat voorle. Wat se die 
owcrhede? 

HAUM 
Die student se boekwinkel 

Trustbankgebou 
Andringastraat 
Stellenbosch 
7600 

Posbus 343 

TEL. 
4440 
2906 

* 

om van tc kies. Ons is 
die hoofagente vir die 
YAMAHA-KITARE 
en nog vele ander fabri- 
kate. 
Ons he t aIle modelle in 
voorraad plus kitaar 
bladmusiek. 
3 Gratis KITAAR 
LESSE by die aankoop 
van 'n KIT AAR 
Koop al jou musiek 
instrumente asook toe 
bchore 
W. HEUER 
(Edms.) Bpk., 
Birdstraat 114, 
Tel. 3811, 
Stellcnbosch. 

"U het deskundige advies nodig om u geld 
tebelew rdlt dievinruqst kangroei. 

BelastingvlY 
On ne srn ook LJ inl omstebek tinq-poslsi 

in aanmerkinq. On k( n u bel slingvrye bOII 
v reniging- en nd r \)el QC If 9 anbied 
wat in u besondere beho ftos voor i .n. 
Ons waarborg die maksimum opt r .ngv 

wat op u bel gging rnoontlk is 
Omdat niemand we t hoe 
om u geld vinnigerte I( at 

groei asons nie." 

w n" 
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Mnr. Duminy meld dat daar nog 
geen biologiese in tegrt sic plaasgevind ANTHON OUDEWAL. PSO, skryf: 
het as gevolg van die oopstclling van 
die Nico Malan-teater nie. Eerstens is D ' " iny I / / ) 
die tydperk van oopstclling in elk geval IT, IS opvallend dat die reaksie van ~m. Dummy DM 3? 7:6 op 
veels te kort vir biologiese integrasie die skrywe van Mnr. Seydack (waann gernengde gehore ill dJC H.B. 
om plaas te vind; tweedens is dar r Thom-teater teengestaan word) nie die wesentlike van die saak 
wette wa~ dit ~erbie? en derdens is die aanraak nie. Dit gaan immers hier, soos in elke geval van die aard, om 
tydsgees 11) SUld-A,fnka ~lOg oorwegend die vraag of 'n reel neergele kan word in terme waarvan ons te n r svermengmg Ingestel. Mnr.. .,. 
Durniny sien die. aak bale oppervlakkig konsekwent kan wees konsekwent me net t.o.v. n teater me, maar 
en tydelik geisoleerd. My bewering was van elke situasie waar fasilitelte beperk is (swembaddens ingesluit). As 
dat sosi,ale integra. ie (en nic slegs die ons dit nie wil wees nie, moet die reel 6f met duidelik-omlynde 
o?psteIhng v' n enk~le t~ater~ me) ~p voorbehoud geformuleer word - in welke geval die diskussie sal 
die lang duur tot biologie e integrasie k if di di likl id itsond lik digl d lei met al sy gevolge. Die oopstelling vers UJ na IC ver ienste I rei van uitson er 1 e omstan 1 ie e 
van teaters is egter die begin va.n 'n 6f moet dit geheel versaak word, Andersyds, as ons wel konsekwent 
ontwikkeling wat tot volledige sosiale met so 'n reel wil wees, kan ons net sowel ons eie posisie identifiseer 
integrasie mag lei. Die einde van die en dan voortgaan om dit ondubbelsinnig uit te spel. 
ontwikkeling is dan veelrassige skole, 
met al sy gevolge. 'n Mens kan nie Presies dit val op van Mnr. Duminy Dit is asof alle bcskikbare materiaal 
aparte ontwikkeling gedeeltelik afskaf se skrywe naamlik d~t hy sy eie ~esigs- gemonster moet word om ~ie oppo 
sonder om die grondslag daarvan on- punt verskans agter n reeks sarsies op nent ten aile koste onskadelik te stet 
geldig te maak. Wat hat in elk geval die new~-element~ va,n Mnr. Seydack sc Die poging hier~oe is egter begryplik ~s 
verander dat aparte ontwikkeling van- redenasie. Teen die einde van sy betoog opgelet word WI alrnal stalmaats IS. n 
dag nie meer geldig sou wees - relatief bcweer hy dat laasgenoemde se stel- Tipiese voorb eld van 'n ekstreme 
tot vroeer nie? Die behoefte by die lings "problerne . .. aan die logika reaksie, met bekende ondertone, is die 
Kleurlinge vir kulturele geriewe is nie stel", n sckere stelling "nie deur enige wat weerspiecl word in die skrywc 
van onlangse oorsprong rue en, daar feitclike gro~d g~steu?" word I~ie en (oo,k in bg. uitgawe) van die hcer van 
moes a1 lankal voorsiening in die ver- geraak o?mlddelhk hierna tot n g~- Majuba en sy kollega, Vo,lgens hu~lc hC,t 
band gemaak gewees het (in die vorm volgtrekking wat hy baseer op die Mnr, Seydack waarskynlik twee identi 
van aparte geriewe). k!assi~~e gesag van "trouens, hulle t~ite, toon hy 'n denkvcrwants~ap m~t 

Verder meen Mnr. Duminy dat die se , , , die Derde Ryk, skaad hy die goeie 
betrokk ne by'n gemengde huwelik Die plc itbc sorgers va~ ,gemengd~ naa~ van die univ?rsiteit, versprei hy 
meer bewus is van die problerne wat bye nkomste kon nog nooit n bevredi- onsm en kan hy rue abstrak dink rue. 
daaraan verbonde is, Dit mag wel so gende antwoord gee op die vraag waar- Die aard, aggressiwiteit en vlak van 
wees maar hulle trek nie die konse- om die reeling van soort by soort in hierdie aanval en die totale afw sigheid 
kwe~sies wat uit die probleme voort- h?ginseJ onmensl~k, e~ onregverdig is van '~ eie standpun:, behalwe d~e 
vloei nie dit noern ek egoisme, Dit is me, Inteendeel, dis JUIS die negasic van crkennmg van hul eic onk~n e, 111 
ook geen argument dat sekere swart hie,rdie verskynsel - 'n verskyns~1 wat paragraaf t~ee, laat bedenktn~e on~ 
leiers met wit vrouens rnoontlik ge- universeel aangctref word en sig op staan oor die grcnse van hul eie poli 
affronteerd mag wees nie, want 'n elke v,lak en in, clk: groep ,laat, ~eld - tieke posisie, 
politieke opinie sonder om iemand te wat dIC moontlikheid ~an uitbuiting ~n Dicgcne van ons wat trots is op ons 
ffronteer, is nie moontlik nie. (Ook wedersydse ondcrgrawll1g tot werkhk- afkoms, ons taal, 011S iden titeit en ons 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- Mn~ Dumfuykey dHn~ r~om ro'n heWm~~, , " ~rledc, wilditwenclkcp~sbehouen 
opinie te he nie,) O~me~khk m gang,bar~ dlSk,uSSl~S handhaaf. Laat diegenc wat dit nie het 

Laa. tens die kwe. ie van die kultu- oor luerdlc onderwerp IS dlc heftlgheld nie, die gelecntheid kry om dit tl; 
rei atmosfccr in teaters. Die gehore waar~ce elke, standpunt wat e,nigsi~s ontwikkcl; en diegcne wat dit nie wil 
van die teater wat Mnr. Duminy ge- met n skakc~ll1g van konscrwatlsmc 111 he nie, 'n ander hcenkomc vin , 
noem het, word (nog) alma! gekenmerk verband gebnng kan word, beveg word. 
deur 'n enkele dominante rasgroep en _-------------------------- 
die enkele andersrassige persone het 
geen uitwerking op die kulturelc atmo. 
fcer nie. Uo sal dit met bctrekking 
hiermee in die Suid- Afrikaans teaters 
van die toekoms wee ? 

Aan die wesclllike argumente van PIET POMPIES skryf: 
my brief het Mnr. Duminy nie ger ak 
nie, Om tot die wese van die pr bleem 
deur te dring, stel ek voor dat Mn,f. 
Duminy 'n dicptestudie maak van dIe 
antropologie. e agtergrond van die ras 
probleem (die werke van Eyenck, 
Lor nz, Gate, Baker, Jensen, Daven 
port, Coon, Shockley, George en an~ 
dere). 'n Goeie begrip van die geskied 
kundige agtergrond en faktore wat tot 
die ondergang van volksgroepe en kul 
ture gelei het, sal ook dicnlik wees ter 
bevordering van die algemene insig in 
di prohleem. Verder is dit angewese 
om 'n studie te maak van watter 
politieke magte vir integrasie is, en 
hoekom. 

Eers dan sal dit enigsins Ionend 
wees om verder oor die onderwerp te 
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baie volledig en interessant gedek. 
Johan Latsky en Helene Smuts se 
artikeJs oor die ontstaan en ge kiedenis '-------------- 
van Die Made verdien beslis ook Matie geploeg word. Da rom meen ek 
melding, dat, alhoewel daar myns insiens beslis 

As 'n gewese redakteur op die nog op die tipografie van die blad 
redaksie van Die Matie, is ek maar alte verbeter kan word, Die Matie 'n woord 
good bewus v n die enorme hoeveel- van dank en gelukwensing van die 
heid werk wat in een uitgawe van Die studente--unie verdien 

Vrydag, 30 Julie, 1976, 

N0 "n Studenteraadsverkiesing is verby en daarm e ook a) die 
• panning, tcmwerwery, afskiet en beskerrning van kundidate, 

geplante vrae, storievertellery en grappighede wat saam met so 'n 
hoogs emosionele aangeleentheid gaan. Spoedig sal aJIes weer 
rustig en stil wees; die blydskap en teleurstellings iets van die 
vcrlede, Dan Ie die nuwe wcrkstermyn voor. 

Wanneer verby al hierdie voor-die-tyd dingetjies gekyk word, 
bly di vraag na die wes nlike funk ie van 'n Studenteraad nog 
staan. 'n Studenteraad word op 'n dernokrariese wyse deur 'n 
groot groep, 'n meerderheid, van die Studente-unie verkies om om 
te .ien na hulle (die Studcntc-unle) belange. Dit bly dan die eerste 
en hoogst prioriteit van 'n Studenteraad, 

In die verlede was daar Studenterade wat slegs a agternage 
dagte om esien het na die praktiese belange van die Stud nte 
unie. D' aile oorheers nde h dryf van politlek het te belangrik 
g word. Dit hoort nic tuis ill 'n Studenteteesi nie. 

Op interuniversitere vlak het 'n Studenteraad ook 'n belangrike 
rol om te speel. As burgers van hierdie land is dit die plig van elke 
student om die verhoudinge tussen Afrikaans- en Engelsspre 
kendes asook die verhouding tussen die blanke en nie-blanke 
tudente te b vorder. Dit kan slegs gedoen word indien aJle 
Unive iteite deur middel van hul Studenterade gereeld byeen 
kom om te g . cis oor sake van gernene belang. Slegs so kan 
ster er werksbasisse geskep word. En groter b grip. 

Interne belange is egter die belangrikste aktiwiteit van 'n 
Studenteraad. En hier Ie die wereld nog braak. Die portefeulje van 
Akademi Skakeling is 'n ruimte waarin daar by wyse van 
spreke nog bcrge versit kan word. Dit is dan ook 'n saak wat elke 
student direk betrek, 

Die br edste portefeulje is seker die van Studentebelange. 
Onder hierdi . ambreel sorteer daar 'n swetterjoel diverse sake, 
Dit i ook deur hierdie portefeulje wat daar moontlike studente 
kortings op boeke en vervoerkoste verkry kan word. 

Die Studenteraad meet ook as 'n stimulant vir die Studente 
unie di n. Om dit te bereik moet hulle kontensieuse sake 10t 'n 
groter mate terugverwys na die Studente-unie, veral deur middel 
van Mon tervergaderings. Sodoende word die studente as't ware 
verplig om deel te he aan karnpusaktiwiteite. Ook ten opsig van 
konten i u -politieke meet dit geskied. 

iii rdie nuwe Studenteraad word dan alle voorspoed toege 
w ns, 

OAK IE 1976 R 

H.B. THOM LOK 
LANGSTELLING 

ARMIN S YDACK, Posbus 2124. Skryf 

OP die emo ionele uitbarsting van die Mnre Baur en G:utzner m~t betrekking tot my skrywe "Gemengde 
gehore is diskriminerend" in Die Matie van 12 Julie 1976 wil ek me verder ingaan nie, maar wel op 

Mnr. W, Dummy se brief, aangesien hy ten minste 'n poging aangewend het om my argumente rasioneel tc 
benader. 

Wysgerige Fout? 
EK wit net graag iets se oor die lang brief van Juffrou'Marlene van 

Niekerk in die Matie van 30 Julie. Ek is nou nie een van die 
slimmer studente van Stellenbosch nie, maar ek was ook by die 
vergadering waarvan sy skryf, en ek wonder ofhaar gedagtes nie gedwaal 
het nie. Op die vergadering i. duidelik gese dat die oorspronklike 
konferensie verval het en daarmee ook die onderwerp "Moraliteit in 
die Staat". Dic spreker het die aand probeer praat hoof "norme en 
beginsels". Maar miskien het luffrou van Niekerk so hard gedink oor 
wat sy verwag om daar te hoor, dat sy dit nie gehoor het nie, 

So 'n hcle klomp dinge is onnodig en v n Stellen bosch voorst6 akade- 
gese, Maar miskien is dit deel van die mici op Goudini g hoor wat dit ook 
grappie wat sy wou maak. gedocn het en dit was vir my nogal 

Dan skryf sy van 'n "onhoudbare mooi. Maar sy sal seker weet. Ek noem 
stompsinnigheid" - om van Wyk Louw liewer nie sy naam nie want ek wi! nie 
sc Ballade van die Bose in verband te graag die studcnte wat hom b ,wonder 
bring met wat Calviniste ond r sondc laat ,gterkom dat hy stompsinnig is 

argumente r. verstaan, 'n Jaar of wat gelcde het ek nie, Fooitog, N t soos wat ek bly is sy ~~~~~~~~--~~~~~~~~-~~-~~-~~~~t d~ dom ~rek~ wn d~ ~nd ~ 
naam vcrswyg, Sy het hom sckcT 
jammer g kry waaroor ck bly i want 
hy is nic regtig so verkramp soos wat sy 
graag wit dink nie, " , 

En d 11 wll ek net vir use, mm. die 
R dnkt ur: ek dink u mooi blad het 
geno g skop in dat u nie in die voet 
note hoef te vloek nie, 

WENSING 

(Dit is teleurstellend dat so 'n 
pertinente uitlokking SOOS Mej. 
Van Niekerk se brief geen ware 
reaksie kry nie. Vir my vriend 
Pompies se ek dankie vir die re 
aksie: dis iets. Oor sy laaste op 
merking: OJ - Red.) po. t op die Matie-redaksie van die volgende In ?ie lig hier~an me~n k d~t d!~ 

termyn word tan. ingewag. Aun oeke moet gerig word aan: red?ksl~ van, D,e Mat~e b~shS , 
. .. k . It plUltllPJe verdI n met dIe vonge utt- 

Voorsltter, Pubhkasle 'omttee, Lang nhovcn- tudentescntrum, Ste en· e Sonder kwalifikasies kan ek se 
1 d ' I Iik d . d' gaw . bosch, n moet verg " w()r va n y. van toepas 'e on ervm mg. d t dit die beste uitg we is wat tot op 

Alho w 1 edakteurspo te gewoonli to geken word aan aansoekers hede onder die huidige redaksie die Jig 
m t ondervinding in die joernalistiek veld is vorige ondervinding gesien het. Nie net was dit 22 Ie ~bare 

. b I . t. bladsye dik nie, m ar is veral oble de 
r I Vtr v rsJaggewers geen a. so ute v relste Ole. Villiers e geslaagde SR~kollterensie 



DIE HandeIsvereniging (AJESEC) ka!1 met trots terug~yk 0P ~y 
eerste Handclsweek. Nie net het dle referate veel gebied aan dIC 

deelnemende studente wat tot groot voordeel kan strek in hulle 
opleiding en beroepslewe nie, maar het ongeveer 600 handelstudent 
lie verskiJ1ende akademiese verrigtinge bygewoon. 

Die week was daarop gerig om die wese. Donderdagaand het finalejaarstu 
praktiese aspekte van wat elke klas-] dente gedurende 'n Kontakgesprek ge 
groep in sy univcrsiteitsopleiding ont- bruik gemaak van die gelecntheid om 
yang aan die handelstud ntc bloot te by sakemannc duidelikheid te verkry 
stel, oor wat om te verwag in die sake- 

Die Maandagaand was daar 'n sim- wereld, Hierdie program, die eerste van 
posium oor Bemarking en die Woens- sy soort aangebied op Stellonbosch was 
dagaand 'n simposium oor Bestuurs- veral hoog geslaagd gewee en het 

de lnemers nog tot laaraand toe by die 
kaas -cn-wyn onthaal na die tyd vrae 
aan sakemanne gestcl. r--------------------------------------------- 

Mnr. Haak h [ gcpraat op '11 kon 
gr swat op Vrydag 6 Augu tu as de 1 
van die Handelsweck in die Sanlam iaal 
v. n di Langeuhov 11 Stud ntcsentrum 
aehou is. Die tcma van die kongres 
was: Die Ekonomiese-Ontwikkeling in 
die wes-Kaap. Ander spr k rs by' die 
gclecntheid was mnr. R.D. Smith, pre 
sident van di Kamer van Nywerh de, 

~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~lnnr. ~. Green, d~ ktcurvan di~ Kaap- 
se Fees 1977 en die S kretari: van 
Klcurllngsakc, mnr. J.H.T. Mills. 

Mnr. Haak het in . y op ningsrede 
gese dat die betrekkinge tussen ill 
Blanke en di Kleurling tan. in 'n 
proses van politieke ivolusi ve keer; 
gevojglik moe t daar seker gemaak word 
dat die Swartman nie nou 'n faktor in 
die We. Kaap v< rd nie. 

Met b trekking tot di mynw rker: 
sc cis om 'n vyfdag w rkwc k, h t mnr. 
Haak g s6 daar moe I licwer gedink 
word in termc van 'n terugkeer na di 
tradisioncle s sdag workweek. Deur 

Mnr. Grobbelaar, het verhoudingc Hy het aan die gehoor gesk IS wat 'n harder en langer ure te werk, kan Ike 
tussen bestuur en arbcid in die V.S.A" jong bestuurder moet verwag in 'n werker 'n bydrae lcwer tot die stryd 
Verenigde Koninkryk en Wes-Duitsland onderncming en die verskillende fuk- teen stygend koste .. 
met die in Suid-Afrika vergclyk en tot tore wat hy in ag moot necm, By het Mnr. Smith het in sy rc r at 1 - 
die gevclgtrekking gekom dat die Re- veral verhoudinge met ondcrgeskiktes weer dat dit v Ike rd is om t dink dat 
publick op hierdie gebied ver en vinnig beklemtoon. ontwikkelin in dill W s- ap maklik 
sal moet beweeg om arbeidsonrus soos .------ L -=--------------------------f 
die van 1922 te vermy. 

Die arbeidsmag VIa d elname aan 
besluitneming en juis omdat die Britse 
vakbonde nie aan hierdie behoefte en 
aan formulcs vir gesonde naasbestaan 
aandag gee nie, is die Verenigde 
Koninkryk se ekonomie uiters ongesond, 
In Wes-Duitsland t r, be. taan 30% 
van rc beheerrade van sake-onder 
nemings met meer as 2000 w rk 
nerners uit vakhondl d en hierdie 
syfer word binnekort vcrhoog to t 50%. 
Deur hierdie voorregte word werk rs 
verplig om ook hulle verantwoordelik 
heid te aanvaar en is die Duitse ekono 
mie tans gesond, aldus die spreker. 

Die Matie, Vrydag, 20 Augustus 1976 

HOOGS 

HOOGTEPUNT 
Studente h t '11 helder insig gekry 

in problerne aangaande die ekonornicse 
ontwikkeling in die Wes-Kaap tydcn: 'n 
kongrcs Vrydag wa t oor hicrdic ondc T 
w rp gchandel het. Die w ck hct 'n 
hoogtcpunt bcrek met die jaurliks 
handelsdans wat bygcwoon II genict is 
d ur sowat 500 studente, doscnte en 
oud· hand lstudente. 

Die Handelsweek se verrigtinge IS 
afgesluit met 'n saarntrckbanket van 
oud-handelstudente op die Saterdag 
aand. Mnr, Anker Burger, Besturcndc 
Direkteur van Trust Bank het as 
spreker by hierdie aallgclccnthcid opgc 
tree. 

(Stell elders op bladsy vir inhoud 
van referate.) MNR. ACKERMAN 

BESTUURSWESE SIMPOSIUM · 

Swart vakbonde 
sal onrus voorkom 
SWART vakbondunies moet toegelaat word, het mnr. J .A. Grobhe 

laar, die algemene sekretaris van die Vakbondraad van Suid-Afrika 
CTUCSA) gese tydens die Handelsweek se simposium oor Bestuurs 
wese in 'n referaat oor Bestuur en Arbeid. 

7 

DIE drie sprekers wat aan die Bemarking imposium tyd !IIS die Ilandelsweek optree It .t ajgell 'em saam 
met twee AIESEC bestuurslede. V'l.n.r. Gerrie Oberotzer (proieksuamroepcr}. Mnr. G.C.A. Uys JlUIi lie 
Gesagsvereniging vir Reklamestandaardc, Sam Stuppel, besturende direkteur vall ~) Price Stores, Brian 
Butler, bcmarkingsbestuurder van SiF: W .. en Jan-Ilendrik Munnik, 1'00r,\';I1£ r pall di Vel' tniging pall 
Ekonomic ell Handel: 

"verminder invlo HAAK • • • "t, 

van swart arbeid" 
DIE invlo i van swart arbeid in di W s-Kaap mo t nie alleen g kontrolcer word nie, maar dra tic 

verrninder word. Dit is die mening van mnr. Jan Haak, oud-mlnist 1 van Ekonomie ake. 
s 1 wces. Hy glo cgter dat di problcmc 
w t voorle binne 'n red like tyd en 
sender inm nging opgelo: kan w rd. 

Volgcn: hom i. di beraamd koste 
v n groot projekte in die We:·Kaap 
on 'eve r R. 000 miljo n. 

VYf DAG 

• • b 
TELLENBOSCH se eerste Handelsweek het op Maandagaand - Aug Ist1.1 begin met 'n simpo ium 0 r 
Remarking. Dit i bygewoon deur 250 studente, 

Mnr. Grobbelaar moes toege dat 
die situasie in Suid-Afrika rneer kom 
pleks is as gevolg van etniese verski.lle. 
Hy het genoem dat die swart arbetds 
mag egter die grootste is en dat hierdie 
mense al hoe meer gesofistikeerd r ak. 
Hy het gewaarsku dat di foute van die 
verlcde nie herhaal moe. word ni . 

'n Ander spreker by die sir pc sium 
was prof. R.R. Tus nius wat in sy 
to spraak oor die Opleiding )Jan die 
Bestu.urder vir die Praktyk klern gelc 
hej op die waarde van praktiese onder 
vinding in 'n klein onderneming, en die 
noodsaaklikheid van groei a. gevolg van 
bestuurders wat opgelei is as s .eppers 
Van werkgeleentheid eerder as werk 
sockers. 

Mnr. R. Ackermann, Besturende 
Direkt ur van Pick 'n Pay, was die 
derde prcker, oor Die Uitdaging pir die 
Jong Bestuurder in die Praktyk. 

SlhIKUNJ)I(t 

MNR. ANDRIES Esterhuize (regs) )' rhaal '11 staaltjie uit sy stud nte 
dae gedure12de die saamtrek banket wat gedurende die Handelsw -ck 
vir oud-handetstudente gereel is. V.l.n.r. sit Mnr. Anker Burger, wat 
die gasspreker was, Mel). D.E. W. Schuman». Sy Edele Minister Hennie 
Smit en Mev. Burger. 
Price Stores. Mnr. Stuppel het g praut 
oor Bemarking in die. Praktyk. In sy 
to. spraak het hy gese dat dit die 
bemarker se doe} is om di b lang van 
die publiek te dien. 'n B marker s 

daar invocrbeh l r is op di 
goedkopcr mat ulaal. 

Mnr. Stupp I het hom ook uitg - 
spreek t cn di Motort ansportwet. 
Hierdie Wl."t v rhoed dat sy tip ond r- 



8 Die Matie, Vrydag, 20 Augustus 1976 

o« Wyn m :J{uwe G(J ate ... 

DJ • kollekti we ure wat Matie-redaksielede sedert die jaar 1941 ingesit het aan skryf, foto's neern, 
b)ad~ye uitle, proeflees en organiseer, verdien darem seker 'n bietjie hulde in hierdie vyf-en-dertigste 

bestaansjaar van ons studentekoeranr. By gebrek aan 'n beter metode om 'n gewyde stilte tipografies weer 
te gee; die oop spasie hieronder. In hierdie minuut van stilte, terwyl U oe stil wei oor hierdie blanko 
stukkie m.onument, dink ons met weemoed aan die in-die-hek-duik-toetse, die op-die-rots-romanses, die 
onnoernbare leiding van daardie lang, bewoe lyn van redaksielede wat soos telefoonpale in die Karoo oor 
die horisonne van die verlede verdwyn ... 

Op die abbat bring redakteurs hul 
bladsye so voltooid (sic) moontlik na 
die Hoofredak teur, wat dikwels die 
goeie deel van Sondag spandeer aan die 
kontrolcring van ingehandigde stof. 

...._-------------' Baie min bladsye is op hierdie stadium 
penstrepc; 'n warboel onordelikheid vollcdig, want spasie moet g laat word 
wat wonderbaarlik uitkristalliseer as 'n vir laar berigte en agterstallige foto's. 
leesvatbare bladsy. Maandagoggend gaan die stof na die 

Op die redaksievergadering op die settersmaatskappy in die stad, waar dit 
Maandag tien dae voor die verskyning geset word en Maandagaand moet 
van 'n nommer, word die beoogde r-~~"'!!'""~"'!!"!!!!!"'!II!"'!""!!"!"!~-!!"!!"~""" 

uitgaw be. pr ek en beplan. Redak 
teurs of ubredakteurs aan wie 'n blad 
sy opgedra is, delegeer take aan die 
verslaggewers en fotograwe, wat in die 
daaropvolgende dae oor die kampu 
uitving r n rnateriaal in amel, Tot 80 
teen Vrydag se kant kan redakteurs dus 
on span met sporadie • opstootjies wat 
'n normale redaksionele opset ken 
rnerk: 'n naamlose verslaggewer wat --------==-----=:;;...---...... kielik tesarne m t opdrag verdwyn, 

Dit is di tyd d t jy vir die eerste uitlegbladsye wat ioek raak, meet- 
k~~r ~;~tna d~~~a~jy (~:j~e ih~~~~~ v~~ linial en gom wat deur 'n m de-redak- 
di vorige dae daargestel het; n wil ek teur gegaps word. Hierdie dingetjies 

word gter op nonchalante wys han 
u me deel, m 'r ndeeh vo I jy jou 
g ro pe om soos Andre Gide uit to teer d ur die ge outc redakteur, ter- 
roep: Nothing that I wrote yesterday wyl die beginner, so se die gerugte, hul -- ...... ~f 

so non-en-dan moct wend na 'n ou r dak teurs weer eens sit en die gesette 
is true. . . nuweepoeiertjie 0" twee. . . t f h I itl bl d ) k ISO op U U 1 eg a sye opp a • 

.... .... Finale wy igings word nou aangebring, 
daar word koorsagtig rondgejaag op 
so k na laat berigte, kragtige taal word 
geuiter en Die Matte b gin sy bynaam 
van die Tense Express verdien. 

Nou, liewe leser, dat u daardie 
traantjle afgepik het en in die regte 
tell "1ing i , wil ek u bietjie v rtel van 
die \." lOS wat di bladjie wat 11 elk 
tweede Vrydag ill die hand hou, VOOf 
afgaan. 

Die beste dee! van "n rcdaksi lid, 
veral die meer nior lede, se dienster 
myn i die ure van tcvredenhcid en 
bcstekopname tu 'sen die opraap van 
die nuwe nommer van die pak in die 
koshuis voorportaal op die Vrydag, 
tot die oomblik dat daar vir di ver 
gadering op di d ropvolg nde Man 
dag gereedg maak word. 

'n uitgawe . ing: Drop, Upper case, 
Caps, Univer., Bodoni, Reverse ... 

Totdat 'n opgeplakte, geproefleesde 
hladsy cerder na 'n Soweto-op: lund lyk 
as na die voorb ld waarna 'n oor 
spronklike Matic-bladsy deur die uit 
legkunstenaurs by die setrnaatskappy in 
die Stad opgcmaak gaan word. Wysig 
ing, korrcksics, seta nduidings, rooi 

Vrydag begin berigte en foto's in 
stroom en oor die naweek moet redak 
teurs hul bladsye uitle. Ondervinding 
lyt natuurlik a n die ure wat hieraan 
spandeer word, maar beginners dink 
niks daarvan om 'n paur uur oor 'n 
bladsy te it nie. 

ONHE ROEPLIK 

M to 
ONDA 

UZ I 

V A 
V 

BIRD 

POSBUS 2062 
FOON: 3912 

VOLTOOIDE (SIC) 

etienne 
van heerden 

FOTO: JOHAN STANDER 

DIE winter het gekom. En die 
reen, Die dae het triestig en 

koud geword; die lewe maar net 'n 
grys, dwarrelende bestaan. Ek was 
alleen met my verlange ... my ver 
lange na die sonskyn langs die 
Oranje en die huis tussen die klip 
rantjies - en die twee mense wat 
daarin woon. 

Die stuk beskuit wat ek besig 
was om te eet, het na die huis 
gesmaak. Ek het 'n homp uitge 
droogde brood in my koffie gedruk 
n skielik het die geur van kombuis 
in my kamer gchang. Voor my 
geestesoog kon ek moeder by die 
swart koolstoof sien staan. Baie 
herinneringe het deur my ge dagtes 
geflits: hoc sy my teer aantrek het; 
hoe sy my die eerste dag skool toe 
geneem het; hoe sy my gctroos toe 
ek baklei en verloor het: hoe sy 
getrou gekyk net dat ek my huis 
werk doen. Ek onthou die dag toe 
die polisie my bctrap het dat ek 
kwaad doen so goed. Hulle het my 
huis toe geneem, Mocks het net 

gehuil en gese dat sy my liefhet. 
Haar Befde het my lewe verander 

Ek kon nog uooit aan haar dink 
sonder om aan vader ook te dink 
nie. Van kleins af het ek hom dag 
en nag sien werk. $y hande was 
groot en grof. Hy was dikwels sick, 
omdat hy in die nat en koue moos 
werk. Maar nog altyd het hy tyd 
gehad om met ons te speel. Hy het 
my Jeer fietsry; leer spit; teer saad 
jies saai; en later, toe ek groter was, 
het hy my die motor leer regmaak. 
Dit was hy wat tot na aftree-ouder 
dom bly werk het om vir my 
studies te betaal. sv liefde het van 
my 'n man gemaak. 

As ek aan hulle llefdc dink, 
onthou ek altyd 'n ander vader wat 
sy verlore seun tegernoet hardloop 
en hom ornhels en hom harttik 
soen. Dan raak God se sondaarslief 
de vir my opnuut we r onverstaan 
baar. Op my kniee roep ek my 
d nkbaarheid tot God ui : "Dank, 
dank, ja dank vir die genade! " 

FLORIS KNOUWDS 
GEKONTROLEER 

Hierdic tof moet weer cn. g kon- 
troleer word voordat dit dun Dinsdag-r..---------------------------- 
oggend na Kaapstad gaan. Dit word 
opgevolg deur van die redakteur. wat 
die middag en baie keer die aand by t 
die setmaatskappy deurbring en die 
b~d~e rovmmoonilik ~tvo"ooilng~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~ ... aanhelp, , 1 
Dinsdagaand is 'n herhaling van 

Ma ndagaand se dinge en Wocnsdag- 
UL-"l.J~_1!..::::::::::_"'::==:=J oggend gaan die laaste stof en die blad 

sye in byna-finale vorm na die stad. Die 
Hoofredakteur volg op en nadat elke 
bladsy so perfek moontlik geproeflces 
en gekontroleer is, ontv ng dit die 

t;;:;;;:;;;:;;:;;;:==:===:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;1handtekening van die Hoo redakteur, 
wat aan die setmaatskappy die magtig- 
ing ge' om '0 negatief daarvan te maak. 

(Die gewyde s til te ) 

Suid: Wes: Noord: OOS: 
S:QI02 S:9875 S:J3 S:AK64 
H:KJ983 H:Q764 H:AI052 H:- 
R:IO R:KJ82 R:A7 R:Q96543 
K:AQJ4 K:5 K:KI0976 K:832 

DOUGLAS LAWRIE 

IA 

ob ron 

DIE S UDENT SE FIETS 
WINK ~L S UID speel in 4 hartens; uitkomkaart 5 van klawers. Die Suid-speler 

in vandag se hand was "ongelukkig" am af te gaan. As ons egter 
die spel nader bekyk, blyk dit dat die "ongeluk" waarskynlik nooit 'n 
brugmeester sou tref nie. Suid het die uitkomkaart met die aas gewen 
en 'n troef na blindeman se aas gespeel finis. Die rroefheer en 'n lae 
troef volg en Wes wen die derde ronde iroewe met die vrou. Daarna 
spec} hy '0 skoppen wat sy maat met die aas wen en Suid word uit sy 
panning verlo as Oos 'n klawer terugspeel. Wes troef met sy laaste 
troef en Suid kan nie die verlies van nog 'n skoppen vermy nie. 

Soos Suid gespeel het kon hy net kon heel moontlik met die 5 as die 
So word die siklus van nog 'n afgaan as We's aJ vier troewe en 'n hoogste kaart van 'n tweeling uitgekom 

Matic-uitgawe afgesluit. eenJing klawer en Oos een vall die hoe het, maar dan was die kontrak ook nie 
U mag wonder wat Matie.rcdaksie- skoppc.ns gehad het. (en dan net as die in gevaar nie. Was dit egter waarskynlik 

lede huls If s6 laat gesel _ di ant- verdedlgers wakker IS). As hy egter eers dat hy met die 5 sou uitkom van 'n 8, 
woord i. c nvoudig; di Made kom sit die troefheer gespeel het, was die kon- 5, 3-kombin sie? (Oos se 2 sou dan 'n 
in jou hloed. Die, nsa. ie van entraal trak veiJig tensy Oos at die troewe n eenling wees.) 
staan binne die geheure van jou ge- die eenting klawer en We 'n hoe Die brugmeester sou moes besluit 
m nskap; die uUdaging om bierdie kop~en gehad het.. dat, .s iemand 'n eenling in kl wers 
g beure op 'n sinvolle wyse geordend Ole vraag wat by dIe brugmeester het, dlt eerder Wes moet wees. Hy soU 
te weerg e en di uiteindelik bevredi- " ou opkom is dus: wie het die eenting d n een/le sy troefheer gespeel het en, 
ging van die eia dprodu is die ding kl .wer.? Na die eerste .ronde was d~t deur te finesseer teen Wes se ~emerkt: 
wat maniakale tudent joernali te dmdehk dat Wes met die 8, 5, 3, die troefvrou, sy kontrak met n ekstr, 
boei. 5,3 of die 5 van klawers begin het. We pakkie gem ak het. 

Nuwe en twe d handse herst ) 
lings. 

NSE 
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Regslui van Eendrag stig eie vercni ging 
Sex Juris Prudentes 

• • 

9 

SES regstudente van Eendrag in hul tweede akaderniese drukgang het.uit hoofd~ van ~ursusml,;e:derwa.ar- 
digheid na 'n diffikulere toets en 'n kwantum onelegante verwarrings besluit om n akudernie kring 

vir juridiese intellegentsia te stig. Nog 'n belangriker faset van die vereniging sc bedrywighcde i 0 iaal van 
aard. Uitstappies word in die vooruitsig gestel asook ander bedrywighede wat tipicse ontsp: nning vir man, 
sal wees ... 

Ak'd:~i::E~::~~:c~~:ej.arscn Oproep om advertensies 
ander aspirant-regslui wat dit sou ver- • A k k · I '77 
lang, word ook aangebicd. V l r e rJo 

Hulle het reeds 'n bespr kingskring 
en '~ uitstappie geh?" e~ s.6 twee dO?~ DIE persone op die rota hieronder vonn die Akkerjol-advertens ie- 
stollings kort na die stlgttng van die . . . . . 
vereniging her ik. komitee en dit IS heel mO~)l1thk dat .verskete van ons le ers . hulle 

eersdaags in lewende lywe sal sien. On. wil hulle uksc: toewen III hul 
werk, aangesien dit van groot waarde is. Hoe meer geld Akkerjol deur 
advcrtensies kan bekorn , hoc Iocr winste kan deur die karnaval 
komitee behaal word sodat meer mense dan deur USKOR gehelp 
kanword. 1------------------------------------------------------- 

NAAM 

Die redakteur van vanjaar se Akker 
iol, Leon Blignaut, se beleid oor die 
taak wat op hom wag, is ecn van 
verantwoordelikheid. Leon wi! nie 
swak publisitcit vir die universiteit vcr- 

oor aak nie. Hy hoop ook dat die 
winsgrens van die blad opgestoot kan 
word 11 ag die waarde van advert .nsies 
daarom hoog. 

Die vereniging se naam, "Sex Juris 
Prudentes", wat spreek van die terk 
Latynse invloed op die lede se lewens, 
betoken "ses gcleerdes van di reg". 

MODtPARADF aangebied 
deur HO[',R HANDFLSKOOL 
in samewerking met Truworths 

te Stadsaal, Stellenbosch, 
Woensdag 8 Sept. om 20hOO. 

Kaa en wyn ingcsluit. 
Kaar tjies R2 elk. 

Navrae: 
Mev. le Roux 
SR-kantoor 

LSS. 

Eendrag het vir die tweede agter 
eenvolgende jaar met sy publikasie 
Vires Unitatis die Cape Times beker vir 
die beste koshuiskoerant verower. 
Hulle het sewe punte mcer gekry as 
Huis Marais en Pieke wat gesamentlik 
tweede was. 

TE KOOP: 'n 1965 Citroen in baie 
goeie toestand. Kontak Mev. Opper 
man, tel. 3340, Stellenbosch. 'n Wins- 
kopie teen R350. 

SAREL STEELE 

'n Alt rnatief is 9.} ... , Q-N3 wat Swart' h t 'n groo t voordc I, vcral 
deur Keres in dieselfde toernooi gc- ween sy stcrk kouinginspion. Dit i 
speel is. nogtans int ressant om t ien hoe 
10. NxB P-K4 Pctrosian te w rk g. an om te we n. 
11. B-N2 P-B4 36. Q-K3 P-Q7 
12. 0-0 N-B3 37. B·B3 N-RS 
13. Q-K2 P-KN4 38. Q-K4 N-B4 

Swart is vasbeslote om 14.) P-KB4 39. Q-K2 P-R3 
tc verhocd. Na '11 stoot soos 13.) ... , 40. K-N2 K-R2 
0-0 sou 14.) P-KB4 gevolg hct, met '11 41. Q-K3 I Q6 
goei posisie vir Wit. SWUI t b plan 42. Q-B4 Q 02 
egter om na die koninginaflank te 43. Q-n4 P N3 
rokeer en gevolglik i hy nie b skom- 44 I I P-R4 
merd oor die swakhede wat 13.) .. ,., Swart se vorde ring 
P-KN4 veroorsaak ni . seker, Dit is 'II go b gm c 10m, 
14. N·B3 P·KR3 wanu er '11 III ns 'II voord I in 'u 
15. P·KR4 R-KN 1 ind I'd he t, g 'duldig te we en t - 
16. P-R3 Q-K2 vrcde te we S met tadige vorderin r. 
17. PxP PxP Q5 
18. Q-Q2 N-Q2 45 Q-B4 ~:N4 

'n B Iangrike voordcel vir wart is 46., Q-R6 K-N3 
di on b w glikh id vall Wit • hiskop. 47. Q-K3 N-K3 
Wit be lu it du nn di nter aan I val 48. (-R6ch 

Tl1 od end y blskop I Ikt IV er By 49. Q K K-R3 
kan HIe 19.) n J ? Spt el 50. B Kl J ·R5 
19.) ... ,P.N5. SI. ·03 N 
19. P.B3 0-0-0 52. 0-1' N n 
20. PxP KPxP 53. B-IB P·NS 

1. P-K4 P-QB3 21. P.QN4 54. Q R6th N·K3 
Die kenmerkende stoot v n die Die spel r ik nou sy kriti k 55. Q-R8 Q Ql 

Caro-Kann verdcdlging, 'n op ning wat itadium. Wit begin met 'n anval op 56. Q-R7 Q Q2 
goed pas by Petrosian se versigtige styl. Sw rt s koning, maar Petrosi n i. 57. Q-R8 P-N6 
2. N-QB3 bekend as '11 goeie verdediger en dit is 58. Q-N8ch K-R4 

'n Effens ongewone stoot - gc- ipoedig hy wat die voord el behaal, 59. Q·R8dl K-N4 
woonlik word 2.) P·Q4 gespeel. In K-NI 60. Q-N8ch K-B5 
1970 het 'n spcl tussen Fi. her en 22. KR-Bl N/B3-K4 61. Q-N8 K-B6 
P trosian soos volg verloop: 2.) P Q4, 23. NxN QxN 62. B·RS N-Ql 
P-Q4; 3.) PxP, PxP; 4.) B-Q3 'u spel 24. R-B4 R.QBl Dit i. intere sant d t Petro ian s Ifs 
wat uitcindclik d ;'Q~'i her g w 11 is. 25. QR-QBl p NS phi rdic tadium ni 'n pion wil ifg 
3 ... 26. Q-N2 KR-Ql ni . 
4' ~-KBR3 3 BB' NN5 Sw rt verdedig sv kOI1 iugin pron 6 . 1 1 
. - x lndirek II sentrali eer sy kasteel in di 64. ).B3 
Dit is ook moontlik om 4.)... pro s, Wit aanval het nie '0 goeie 

B-R4 te sp el. kans om te la g nie, 
S. QxB N-B3 27. P R4 Q K2 
6. P-Q3 P·K3 28. R-N 1 N-K4 

Swart is besig om 'n baie stewige 29. RxBP RxR 
POsisie op te bou, en dit is reeds 30. PxR NxP 
duidelik dat Wit ni maklik'n aanval 31. Q-Q2 NxQBP 
Van stapel sal kan tuur nie. 32. Q-B4ch Q-B2 
7. P-KN3 B.N5 33. QxNP NxRP 
8. B-Q2 -Q5 34. P-K5 N-B4 
9. N-Nl BxBch 35. Q-B3 P-Q6 

Die rede vir Petrosian se relatiewe 
ongewildheid by die gewonc speler 
moct gesoek word in sy speclstyl, Baie 
min van Petrosian se spelle bcvat aan 
skoulike kombinasies en in die meeste 
gevalle slaag hy eer. in die eindspcl 
daarin om 'n b slissende voordcel re 
verkry. Petro sian is by uitstek 'n po i 
. ionele spcler hy waag nooit 'n kans 
nie en dit is die rcde waarom talle van 
sy spelle dan ook gclyko p eindig. Hi r 
die bcnadering tot die spel het egter 
cok 'n b Iangr ikc voordeel, en dit is 
naarnlik dat die gcvaar om te verloor 
heelwat mill cr word. P trosinn is dan 
ook 'n sp ler wat baie min spelle 
v rloor. 

Die volgende spel is in 1959 se 
Kandidate-toernooi g speel. Bobby 
Fisher, wat Petro 'j. 11 oppon nt is, 
was to cgs sest i n jaar HId. Di spe! 
is veral inter ssant weens die oor- 
pronklike wys w arop Petrosian d iar 
in luag oru di sin d pe l te w n 

Wit: R Fisher Swart: T. P tro ian 
Caro-Kann Verd diging. 

P J 6 
K-N7 

Wit gee di sp 1 g worme aang i 11 
hy nie Swart' pionne k: n tuit nie. 

ANhEN DH JA ,HR. Matie-atl ct. word hier aan die gast bv die 
Sportman- ell Vroudin 'C voorgestel. Di: dince is op /1 AUgUStl/\, 
g 11011. Dante Malan is LIS 'portnum- ell Aileen as Sportvrou van di 
jaur op Matieland aangewys. 

PRETORIA: 
Hoofkantoor: Andriesstraat 274, 
Meent: In Ark d ult Andrie str« t, 
Sunnypark Hoofing ng. Grondvloer. 
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HOKKIE EN NET AL 

JUDO 

op die oomblik een punt agter die 
kIub W.P. op die puntelecr. Dit be 
teken dat W.P. sal moet verloor om 
Maties te laat wen of gelykop moet 
speel om die twee spanne gelyk te 
laat eindig, 

ALHOEWEL die skermklub oor 
relatief min lede beskik sorg 

dit nogtans vir prestasies van hoe 
gehalte. 

Op die afgelope SAU·toernooi wat 
te Kaapstad gchou is, hct die Maties 
bcsonder geed gevaar. Die dames het 
hul vaardigheid met die floret g toon 
deur die spantrofee te wen. 

Die damesspan het bestaan uit Kat 
ryn Necthling, Wouterien Keyser en 
Graziella Bolza. Katryn het vir die 
derde agtereenvolgende jaar die floret 
kornpetisie gewen. 

Die mansspan het minder goed ge 
vaar en Peter Southwood het egter 
tweede in die degen gekorn. 

Drie Matie., Katryn Neethling, 
Woutcrien Keyser en Peter Southwood 
is opgeneem in die SAU·span wat 
moontlik Desember in Europa sal tocr. 

Gedurcnde die SA·kampioenskappe 
hct Katryn Neethling 'n twecde pick 
behaal na 'n oorsese dcelnerner. 

I N beide die hokkie en netballiga is Lydia onder die voorlopers. 
Huis ten Bosch en I luis Francie hou die grootste bedreiging in om 

Lydia te klop. 
Nadat Huis ten Bosch, Lydia en 

Hcemstcde lank kop aan kop geloop 
het in die stryd om die hokkiebeker, is 
daar nou nie meer een onoorwonne 
span in die interkoshuis damesliga nie. 

Huis ten Bosch is op die oomblik 
slogs e II punt v oor Lydia OJ) die punte 
leer nudat hulle op verrassende wyse 
deur Nerina geklop i '. Nerina is 'n 
hcclwat swakker span en nadat Huis 
ten Bosch reeds met Ileemstede en 
Lydia afger ken hct, was die verwag 
ting dat hulle onoorwonne ou eindig, 

EEN PUNT 
Hecmstede is ook cell punt agtcr 

Huis ten Bosch nadat hulle teen Lydia 
, ook Monica gelykop ge: peel het. 
Lydia 1.:11 Heernstede kry egtcr die ge 
leentheid am hulle op Huis ten Bosch 
te wreck aangcsien die koshuisliga ge 
durende die tweede semester herhaal 
word en al die spanne dan weer teen 
mckaar moet spcel. Lydia kan dalk 
nog die intcrk oshuisliga wen. 

Die Marie-dames se eerste span is 

MUURBAL GEWILD 
MlJURBAL as ontspanningsspor t 

g wildheid op Stellenbosch het die 
atgelope tyd gewcldig toegeneem. By 
die On-Mutual bane is daar onlangs 250 
nuw lede ingeskryf. 

'n Nuwigheid in Matie-muurbal is 
die koshuisliga wat op Saterdag 31 
Julie begin het. In hierdie liga kompe 
t er ~ 10 mansspanne en 6 damesspan 
n . Elke span bestaan uit 3 spelers. Die 
belangstelling in hi rdie liga is geweldig 
groot en 'n baie interess nte Iiga word 
verwag. Hierdie wedstryde vind Sater 
dagoggende vanaf 8.30 VIl1. plaas en 
toe kou rs is baie welkorn. 

D i Univer: Iteitskarupioenskapp , 
waarin die b ste pel rs ak uitspook, 
vind cersdaags plaas. 'n Baie trawwc 
komp tisie word verwag aang sicn die 
bestc spelers bai na aan mekaur Ie. 

Gedur nde die vakansie he t Ikeys 
die SAU-muurbaltoernooi gewen. Net 
na die vakansie moe hulle egter toe- 

sien hocdat Maties hulle met 4·0 klop. 
Met hierdie span kan Maties nog groot 
hoogtes bereik, terwyl hulle verwag om 
aanstaande jaar 'n beter span te he. 
Aile suksesl 

John Meyer het gedurend die 
~bn~ ~ WPgMp~l~d~Ja~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
beker-liga. 

A I hoewel die belangstelling in 
muurbal baie groot is, is die onder 
steuning by die liga-wedstryde baie 
swak. Die spelers sal dit baie waardeer 
indien daar meer toe. kouers sou op 
daag, Di wedstryde vind Maandag-, 
Dinsdag- en Woensdagaande plaas in 
die Ou Mutual-sportsen trum. 

A lho weI die Matie-mansspanne 
goed vaar in die WP-Iiga, sukkel die 
darnesspanne 'n bietjie. 

Ons wens die Matie spa nne allcs van 
die bcste toe vir die toekoms en hoop 
ook dat die Koshulsliga 'n reuse sukses 
sal wee. 

Stefan Hugo W en 
DIE Matie kanoklub is nog steeds die sterkste klub in die WP. Die 

sterkste teenstand is atkonstig van die Bellvilleklub wat oor die 
dienste van heelparty oud-Maties beskik. 

Stefan Hugo is besig om die cen 
wedvaart na die andcr tc wen, en 
behoort op grond van sy vertonings die 
Prcsidentstrofee in te palm. Dat hy die 
Bergrivier-rnarathon gewen hct is teen 
hierdie tyd reeds ou nuus. 26 Ander 
Maries het ook die Bergrivier Marathon 
voltooi. 

VO OP TALENT OM 
HOU: 020' 

TOE die Maties o.20-span veertien dae gelede op Nuweland teen die Ikeys op die veld draf, kon mens 
dadelik uit die skare se reaksie aflei dat die Ikeys die gunste1inge was. Hierdie Matiespan het slegs vyf 

minute nodig gehad om Nuweland stil te speel, en teen die einde kon die skare nie anders as om hulle 
spontaan toe te juig vir briljante spec} nie. 

Di eindtelhng van 58·12 kon veel 
groter g wees het indien die wedstryd 
nie 13 minute te vroeg geeindig het ni • 

Hierdie Matle pan b kik oor baie 
tal nt, Twaalf van di speJers het reds 
die WP 0.20-span verteenwoordig of as 
rcserwe opg tree, 

H. nn s Pretorius i '1} aanvallende 
heelagter wat enig teenstander kan 
lant bontstaan III t. Y dartellopie .. Agie 
Koch 'C poed en krr g maak hom 'n 
uit r gev rlik vleucl, In Bolu , wat 
r cis vir Trn IIsvaal s· s nior span gekies 
is, h't OilS '11 sp kr met btitsig hr, k· 
'I . Jouhert is st rk, hardtnop reguil 
t1 peel diukrugby. 

Ond r dl vuor p'lers i' daar volop • 
tah.:ni ell gpwiy• Sp ler~ , soos Nieu 
woudt ell V.lII d r Merwe i 'fool en 
st 'rk, en OilS hehnort HOg hal v. n 
hu lie in die to .om tl.~ hoor. Bernard 
Picnaar, die kaptein, hl't gel n bCk nd- 
tellin I nodig nie, en is eWe tuis as slot 

ag t'mall. Rautenbach II t ill <lie 
reeds genoemdc wed tryd I iildruk 
met sy vurige p I. 

'.k wil voorspel dat di sp 'Iets van 
hi r<.Ii sp n JI( g di p pore in Stelle" 
bosch ru~hy al tr p: I)aar is nog fot! teo 
maar "n ding taan va dat OilS hier t 
dOln h t mel name wal g kom h tom 
te bly. 

Mnr. Janni Krig as rigler van 
Iii rdie pan se naam verdi J1 spe iale 
v rl1l Iding. M t hom a n die pit van 
ke h t di 0.20's s (l'rt di ontslaaJl 

van die AU-to mooi 6 ja r g lede 110g 
gt! t1 wed tryd da'uop verloor nk. 

NETBAI. 

Met die ter perse gaan was Huis 
Francie en Lydia nog gclyk in die 
in terkoshu is-Ne tballiga. 

Lydia het egter nog net vyf wed 
stryde gespeel tcrwyl Huis Francie 
reeds ses gespeel het. Albei spanne is 
nog onoorwonne. 

Minerva, die wenncrs van die afge 
lope paar jaar, vaar hierdie jaar glad 
nie goed nie. Irene en Heemstcde Ie 
gesamentlik tweede met Minerva in 
die vierde plek. 

Die Matics se eerste span is nog on 
oorwonne, Hulle het die uitklopliga 
gewen en tans is hulle nog besig om aan 
die Groot Uitdaagliga deel tc ncem. 
Ook hier is hulle steeds onoorwonne. 

EERSTE 
Op 24 Julie is die wcdvaart op die Peter Southwood in 'n skerm- 

Brcerivler tussen Drew en Swellcndarn oefening. 
afgehandcl. Stellenbosch se A-span wasl---------------~ 
ecrste met 202 punte teenoor Bellville 
se 137. Die Stellen bosch Bvspan was 
derde. 

Hierdie wcdvaart is ook dcur Stefan 
Hugo gewen, Andre Rabie, Eduard Ie DIE us Judoklub best aan uit 
Roux, Sunley Uys, Giel van Deventer ongeveer dertig lede wat baie 
en Ro~souw hct die vierde tot agste aktief is soos duidelik blyk uit die 
plekke ingenccm. c. d h 11' 1 k 

Op 31 Julie is die Franschhoek teit at u e viermaa per wee 
Paarl kampioenskappe aangebied, oefen. 
Nege spanne het aan die wedvaart deel JIullc prestasies in die afgclope SA 
geneem wat ook deur Stellenbosch Universiteite toernooi bewys dan ook 
gewen is. wat hul ywer en toewyding tot stand 
, Stefan Hugo was weer eer~te m:t gebring het, en hoe goed die standaard 
~du~d le Roux derde en Andre Rabie op hierdie stadium is. Die manspan het 
to die. vyfde plek. derde geeindig terwyl die dames die 
e DJt s.t an nou weer som.er se. kant tweede posisie op die punteleer beklee 

to en dl~ kal1o~lu b se lede IS besig om het Twee dames Karina Kratz en 
SOldankt diet sUIf~akd~e en paddleski's" Ad~le du Toit, het die SAU span 
na er e seep vu Ie Kaapsc branders. gehaal, 

Op hierdie stadium bestaan daar 
nog nie 'n ligakompetisie in die Boland 
nie, en het die klub op uitnodiging aan 
die WP-liga deelgeneem waar hulle die 
vierde plek behaal het, 

Deon Malherbe was die groot uit 
blinker en het die bronsmedalje op die 
SA Kampioenskappe verower. 

Ek wonder hoeveel mense werktik 
besef hoe goed die Boksklub op Stel· 
len bosch is. Die kJub se prestasies oor 
die afgelope tien jaar is te vcel om op 
te noem. Oor hierdie tydperk het hulle 
jaarliks aan verskeic amateurtoernooie 
dcel ene m en uitstckend gevaar. Die 
klub )wt 'n heel paar provinsiale kam 
pioene 'sowel as een na ion ate kam 
pioen in die persoon van C.J. Smith, 
opgelewer. 

Sover dit die Suid-Afrikaan.c U i 
versiteitskampioenskappe betref het 
SteUenbosch uitstekend gevaar deur, 
o.a. hierdie kampioenskappe oor die 
afgclope tien jaar vier maal te wen. 

Vanjaar sc SAU·toernooi is hier op 
Stellcnbosch in die D.P. Malansentrum 
aangebied. Ons boksers het tweede 
geeindig na die Tukkies. C.J. Smith 
(ligmiddclgewig) en H.P. Meyer (swaar- 

Vie Matie O.20·Rugbyspan wat die wereld so aall die brand gespeel het deur die Ikeys met 58-12 Ie klop gefdwil~) het 1lk'n huJ!e ondetrskeliekgelwigs. . . a e mgs e een n eers e p e osge- 
111: agler v.l.n.r. G. Rautenbach, T. Lategan, Il C.arstens, R. LOllW, P. }Jan der Merwe, D. van Nlekerk. slaan. Albei hierdic boksers het die 
Tweede ry: K. Muller, R. Bolus, F Joubert, P. Oosthuizen, C Grobler, H van Jaarsl'eld. Voor: A. Koch, SAU-span gehaal, maar Smith moes 
8. Picllaar (Kapt.). Mnr .Ianllie Krige (afrigter), S. Barnard, fl Pretorius, B. Nieuho~dt. 011 'clukkig onttrek. 
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DAG 
L 

EE 
p 

G 
IN 'n harde, taai wedstry d her Dagbreek daarin ges!aag am met 

punte ('n drie en 2 strafdocle) tecnoor 3 ('11 strafdocl) oor ben 
drag te seevier. Daannce behou Dagbreek sy onoorwonne status in 
die tweede afdcling van die Sauerliga , terwyl dit die eerstc wcdstryd 
in die afdeling is waarin Eendrag geklop word. 

gocd was, hct by die agt rlyn uungc 
.luit en scnter Potgieter hct omgehard 
loop vir sy drie in die hock. 

Die doelskop wa: mis en die telling 
was 10-3 in Dagbrcek se guns. 

Die telling vlei die hlouspan eintlik , 
want gecn span kon cintlik sy sternpcl 
op die wedstryd afdruk nic, vcrul as 
gevolg van die harde voorspeIcrstryd 
en die byna onfeilbarc vcrdcdiging van 
beide spanne sc agtcrspclers. Dagbrcek 
het sy oorwinning hoofsaaklik te dankc 
nun die bctroubure skopskoen van los 
skukcl assie Carstens en die be ter af 
ronding van hul agterlyn-bcwcgings 
beide 01' die aunval ell onder druk , 

Van die afskop af was dit duid lik 
dat die twce pakkc voorspclcrs mckaar 
gocd sou opkeil, wa t dan ook die geval 
was dwarsdeur die wcdstryd. Hoewcl 
die spcl hesoudcr 11:11"(1 was, is die wed 
stryd tog met kocl gemocdcrc ufgc- 
handel. 

Die ccrste helfte is gekcnmerk dcu r 
herhaalde aanvallc deur die Ecndrag 
agterlyn, veral die senterpaar Delport 
en Kotze hct beindruk, tcrwyl heel 
agtcr C.P. Terblanche ook goed by sy 
agtcrlyn aangesluit het. Verskcie straf 
skoppc is ook v rbrou. 

In die twintigste III inu u t hct 10s 
skakel Cassie Curstcns die Dagbrekers 
laat voorloop met 'n strafskop. Net 
voor rustyd het C.P. Terblanche van 
Fendrag die telling gelykop gcmaak 
met 'n strafskop: 3-3. 

In die twccde hclf'te het Dagbrcck 
mcer vuur getoon en mcer k onstruk ticf 
begin spccl. In die losspcl het Dagbreek 
die bal bcter bemcester as hul opponcn 
tc. Hier moet die name van die twee 
flankc, Deon Grebe en Gerhard Kroll 
kump, vermeld word. In die vaste 
skrurns het die sake rcdelik gclyk op 
verloop. In die Iynstane het die skaal 
effcns in Eendrag se guns gcswaai, met 
slot Andre Crafford wat in hierdic uf 
doling sowel as in die losspel gocre spel 
gclewer het. 

In die vyfde minuu t het Cassie 
Curstens weer 'n stratskop tusscn die 
pale dcurgcstuur, wat Dagbrcek 6-3 
laat oorloop het. Daarna was albei 
spanne gerecld op die aanval, maar cers 
in die 25ste minuut kon 'n volle agter 
lvnbcweging van die Dagbrckcrs 111 
puntc omskep word. I Icclagter Fanie 
Bergh, wic se posisionelc spel ook baie 

TE GOED VIR 
OUDEMOIIEN 
IN 'n wcdstryd gckerunerk deur 

baic verbroude strafskoppe en 
baie vuil spel, het Sirnonsbcrg 
daarin geslaag om Oude Molen 
met 6-4 te wen. (2 stral dcele 
teenoor 'n drie.) 

In die derde minuut van die wed 
stryd het Oude Molen gcleenthcid pale 
toe gehad, maar Van der Spuy se straf 
skop het misluk. 'n Minuu t later he! hy 
weer met '11 maklike strafskop voor 
die pale van Simonsberg misluk. 

Net hierna het Simonsbcrg weer met 
2 strafskoppe misluk , maar in die twin 
tigste minuut was losskakel Dave Prins- 
100 in die kol met 'n skepdocl en die 
telling was 3-0 in Simon se guns. Hicr 
na het die spot 'n eenvoudige patroon 
gcvolg: onnodigc skoppc en geen kon 
struk tiewe spcl nic. Losskakel V;11l der 
Spuy het Oude Molen telkcns op die 
aanval gcplaus met goeie lynskoppe , 
maar die afronding het ontbrcck. 

Ann die cinde van die ccrste helfte 
hct Sill10nsbcrg weer 2 keer gelcen t 
heid pale toe gehad. Prinsloo het ge 
slaag met die laaste skop en die rustyd 
telling was 6·0 in Simonsbcrg so guns. 

Die twcedc helfte is gckenmcrk 
d ur die ger cldc opvlam van humeure, 
Gevolglik was daar lettcrlik "do .yne ' 
stratskoppc, waarvan n ie ecn in pun to 
omskcp kon word nie. Op een stadium 
het die bakleicrv hccltcmul handuit 
geruk en was die skcidsfcgtcr gcnood 
sa ik om 'n uniek straf toe pas: albci 
spa nne moes ccrs in die "yskas" agter 

U/ 

DIT is die Dagbrcek-vcrdediger wat hou IVai Ii)' het, f{'I'H~JlI 711 uus Kotz > van Ecndrag .\'1' gr ap up lie hal 
verloor. Die twee spelcrs van Eeudrag wat kOJJ1 hand bysit is Bernie Vorster II Pi , De/poll. I agbr iek Sf' 
hcelagter. Fanie Bergh, is up die voorgroud gerecd vir cnigc gcb urlikheid. Ill' het andcrsius ook 'II oeic 
wedstryd gesp tel. 
die pule gaan a~ocl voord.t l~e spcl~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
kon voortgaan. 

l Iierna het Oud Molen We 'I in 
Sim onsberg .e kwart ebied geboer. In 
die 24s1 m inuu t hct II. vall der Spuy 
'11 welvcrdicnde dric in die hoc k g' 
druk. Die doclskop was nic nor nie n 
di -eindtelling was 6-4 in Simonshcrg 
sc gil us, 

Helderberg 
val teen 

Huis Visser 

IN 'n bale opwindende wedstryd wa Wilgcnhof baie g 'Iukkig t III 
Hui Marais met 10·9 te klop. 

Willows uer laan 
'Huis' naelskr ap 

I N 'n harde maar aan .koulike 
wcdstryd hct Huis Visser vir 

Helderberg met 10 ) gcklop. Alb i 
spanne was bcreid 0111 met die bal 
te hardloop en dit was slogs 001' 
grctigheid en goei verdcdlging 
wut <trice verhoed her. 

Alhocwcl Hu is Visser in allc aid '. 
lings van die spel haas was II t hulk 
nooit die wed tryd oorhe rs nie. Hulle 
hct egte: III 'I hulk kiumw rk beih 
druk W;\;11 hullc telkemnle vir Helder 
berg tree tcruggcsioot hct. Dit het ver 
oorsnuk cia t Helderberg sc skrum skakel 
die bal bai stadig n onder gr w( druk 
ontvang het. lluis Viss ir s vooi peters 
h took in die lynst Inc II die los 
skrums gocd onderst '\111. 

Die cnie te pu nre ill di f tc 
hclfte was 'n traf kop d ur I ouw n HI- 
W r V.1I1 II'Jdcrh~1 '. . 

Vi Cl:'rstu I It' I! te het '1;111 lIeldcrhl'r' 
hchooJl. Nadal !luis Vis I die w d 
'tryd t en 'n vil1nigc pas bl,gin het, het 
<-Ii' <;wartspan sy tumstandcrs telll' c 
dry en vir die fI.:S van dil h lftc gc 
bicdsvoordccl geuII.:1. 1I'ldcrbcr lit 

voorspelcrs het hcihdJ1lk m'l uncl'r 
stcllnendc Ihyfspd tcrwyl I lui' Visser 
se ugtcrlyn '11 paar keer baic gocd b - 
"~eg II t. Oi~k Ila ~ a(kop is d~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- 
f vc d ~ 'IS afgedwing. Ikldell>crg , 
v 'rdc 11'111' 'I 01 hoops cn Pkl V,1Il 
NICkl:I k (vI III I) II 1 001 v.tI VII 'II 

dric. DI vtrvyt"knp W.IS oor. 
Enk ll' IllIllUtt' latrr It t Andr' 

van Ilcnd n (skrlllll k.tk l) !luis Vis'l'f 
sc tweede dri' gU'1l\ dntk. By het om 
die skntm gchreek 1.:11 '11 tikskoppic 
vorento' gege!.:. Die hal 11('1 vi! Watson 
vcrkcerd gcspring en Van Ilccnicn V'IS 
by om self die hal loe te val. I i vu· 
vyfskop het nic g sJaag nie. Helderberg 

Nog 'n IOllee[ lilt die Dagbreek-Eendrag wedstryd. Philip Uys, vleuel het hulJe. hierna regger.uk. Bulle \'as 
]Ian Eendrag moet hier sy keer ken vaar '11 verbete aallsiag dellr 'n egter nooll guvaarllk me n moes tc- 
Va h d [) I 1. VI Jl wces met nog 'n strafskop deur 
sera· e agorc/{l'r. BOllwcr. 
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Kaptein Danic Marais het na 'n tik 
skoppie self deurgestorm vir 'n onvcr 
vyfde drie. Dit was Libertas se laaste 
punte. Hul mocdige verdediging is van 
toe af oopgevlek. Dric minute later 
dryf Pi ke tot naby hul tecnstandcrs se 
docllyu en vanuit 'n skrum gee die 
10 skakel 'n lang aangce ste Ikant uit 
na senter De Munch wat in die hoek 
oorgaan. 'hris Bauermeister Ii doel 
kop was oor, 

Na 'n kwartier he t Corne van der 
Merwe gaan druk na 'n lang lopic deur 
vleuel Neil du Bois. Die suksesvolle 
doel kop het die telling op 24-11 te 
staun gebring, Dit wou lyk asof Liber 
tas mecr aanvallend probeer spccl, 
maar hul voorspelers is ente terugge- 
stoot in die skrums. Pieke slaan weer Wie het gese dat sekere sporte slegs vir mails is? Hier probeer 'n dame verbete punte aanteken. 
terug in die vyf en twintigste minuut r------------~----;--------~~-----..:---:-:...:....:...::...:.:..:..:..:...:..=:.:..:...:..:..::.:=--- 
~:~:~ skepdoel deur Corne van der EEND RA GWEN SKILD 

'In die d rtigste minuut gaan druk 

vleucl Etienne Erasmus 'n skittercnde VIR DERDE KE ____ drie na 'n lopie van goed veertig meter. 
Losskakel Van der Merwe het weer die 
doelskop behaal. Vyf minute voor die 

In die agtste minuut na die hervat- einde breek Chris Bauermeister weg uit EENDRAG het sy baasskap in die inter-koshuishokkie bewys toe hy op 31 Julie vir die derde 
ting is 'n strafskop tlen meter voor 'n skrum ell druk die laaste dr ie om die agtereenvolgende jaar die WilIem Dempsey-Uitkloptoerncoi gewen het. 

_P_i_' k_e __ e_pu_l_e_a_a_Il_L_i_b_r_t_as_t_oe_, g_c_k_c_n_. _e_ill_d_t_el_li_ll_g_3_7_. _1 _I _te_m_a_a_k_. ---JL--__;_D..;.;a.:..ar__:,l.:..le..:.t.....:..;ti.:..el...;.l...:.:.!sp....:.a.:..n-n..:.e_..:..aa.:..n~h-ie-r-d-ie_ .oernooi dcetgeneem. Eendrag hct die 
finaal gehaal deur die span van PSQ in 
die serni-finaal te klop. In die ander 
semi-finaal het die span van Personeel 
vir 'n verrassing gesorg toe hulle Medics 
geklop het, Pieke en Helderberg 

wen in sokker 
IN 'n sokkerwedstryd wat redelik gelykop verloop het , het Pieke Oude Molen met twee doele teen een 

gcklop. In 'n ander wedstryd het Helderberg met dieselfde telling teen Helshoogte gewen. 

plE~E is nog s~eed.s op die wenpad. Hul 37-] t oorwinning oor 
L ibertus wa die vierde keer agtereenvolgens dat die groenspan as 

oorwinnaurt van die veld stap. Libertas is verniel deur 'n span wat met 
es pragdriee getoon het dat Wilgcnhof en Dagbreek sal moet ligloop 
vorentoc, 

Rustyd was die telling slcgs 12-7 nu 
'11 redellk gclykop eerste helf'tc. In die 
tweede hclt'te hct Liber tu: se verde di 
ging h eltemal meegcge . Pieke het 
eenvoudig oor hul geloop, Die voor 
spclers van Pieke het in die skrums en 
losspcl hut tcenstanders oor kadu en 
baie gocie hall gewcn, Daar is min 
. pann waarVllll di vom peters so I - 
weeglik is as die van Pieke 11 <lit is hul 
groot terkpunt, 

In die vyftiende rninuut het ViI 
Gerber, s nter, Pieke 'c eerste dric 
gedruk, Kaptein ell agsternan Chri 
Bauermeister he t die doelskop oorgcsit. 
Bauermeister was een van Pieke sc 
oeste speler: en het drie doelskoppe 
bchaal en self' 'n drie gedruk. 

III die twintigste minuut h t Hansie 
Visser, senter, vir Libertas tn trafskop 
oorgesir en tien minute later onderskep 
Visser om 'n goeie drie te gaan druk. 
N t voor rustyd het Eric de Wet, flank, 
vir Pieke gaan druk, 'n drie wat deur 
losskakel Ortl' van der Merwe in 'n 
docl omge: kop is. Rustyd was die tel 
ling dus 12-7. 

In die Pieke Oude Molen wedstryd 
het albei panne veilig ge sp .el deur van 
vier agter pelers gebruik t m iak, 

Pick het die meeste aanv lswerk 
g ell) n, m ar wa nouit werklik i) vaar- 

kanse laat verbygaan met swak aangee. 
Oude Mol n het die eerste punte 

aang teken. Uit 'n verdedigende posisie 
. kop Oude Molen die bal vinnig n ver 
vorcntoe, Manni Grcef it di hal agter- 

Nee 

KOSHUISLIGA 

Ook in die interkoshuisliga maak 
Eendrag vanjaar weer ecns skoon 
skip. Nadat die span verlede jaar 'n 
onoorwonne seisoen gehad het, wit dit 
in hierdie stadium voorkom asof daar 
vanjaar ook nie .'n "moses teegekorn 
gaan word nie." 

Die eindstryd tussen Eendrag en Eendrag se sukscs is in 'n hoe mate 
Personecl het vinnige hokkie opge- toe te skryf aan die goeie samespel 
lewer. Alhoewel geen doele aangeteken tussen voor- en agterspelers, Danksy 
is nic, het Eendrag rneer korthoeke in goeie verdediging word die voorspelers 
hul guns gchad as Personeel. Die wen- in besit gestel en kan daar doe.e geslaan 
span het ook ge biedsvoordecl genie t. word. 

EINDSTRYD 

maar albci word verbrou. 
Die Oude Molen agterspelers het 

geen goeie verstandhouding met hul 
doelwagter gehad nie, Male sonder tal 
het hulle terug-aangee vir hulk doe 1- 
wagter oor die doodlyn gcrol en so 
docnde vir Pieke 'n gevaarlike hoek 
skop besorg. Gelukkig vir Oude Molen 
was die hoekskoppe juis ecn van die 
swakpunte van Pieke. 

Albei Pieke se docle is in die tweedc 
helftc uit gebroke spel aangeteken deur 
Bernd Weimar. 

DEUR RYNHARD DE VILLIERS 

GELYKOP 
ENSE sock gewoonlik rede om goeie rugbyspanne sleg te maak. 
Geen wonder dan dut daar so groot lawaai opgeskop word oor stu 

denteklubs wat ope klubs is ni . Maandag het Helderberg en Oude 
Molen met 2-2 gelykop gespeel op 'n 
veld wat meer soos 'n varkhok as 'n Die saak het weer ter sprake gckorn 
sokkervcld gelyk het. Die afgclopc tyd met die kies van '11 SAU-span om teen 
se swaar reens he t die veld in 'n die An Blacks re specl. Die universi 
tnodderpappcrv omskep wat die sokkcr teite kleurekomitee he t besluit om nie 
erg belcm mer he t. kleure toe te ken aan die spelers wat 

Soo die telling aandui het die gekies is nie, omdat almal nie in 
wcdstryd baic gelykop verloop. Helder- geskrcwe studente was nie. Onder hier 
berg het aantrekliker sokker as hut die nie-studente tel ons eie Boland 
tccnstandcrs gespccl, wat die potcnsiaal Coetzee en Dawie Snyman. 
het om beter sokker to spec I as wat Oit wi! vir my al Iyk of Stellen 
gedurcnde hicrdic wedstryd die geval bosch aan die kortste end trek onder 
was. die be de ling waarvo)gens studentekluhs 

Oude Molcn se aangei.': was !lie ope klubs is. Die meeste ander studen 
akkuruat nie, n verder het huBe 'n tekillbs is in stedelike gebiede mct 
maklike vryskop verhroll. I1ulle het volop werksgeleenthede vir nie-studen 
ook by '11 ander geteentheid '11 guIde teo Waar sal Stellenbosch dan tog al die 
kans deur hulle vingers taat glip as betrekkings kan kry vir die Kritzingers, 
gevolg van oorhaastigheid. en die onderwysposte vir die Wol- 

Dit IS blykbaar 'n kenmerk van maranse. .., 
koshuissnkker dat hm'k koppe vermors Wanncer :tke van l\l~rdlc a trd Je 
word deur onrlkhlrllh~ oppc. Bier spr~ck . woni, kO~lI sportbeurse en 
was Du PI is V.lIl lIelderberg ook geen' akademJ(~se vordenng van sportmanne 
uitsondering nie. ook te sprake. 

Helderberg se doele is aangeteken Dit is at ounuus dat Hermanus 
deur Venter en OdclldaaI. Toe die Potgieter van Stellt!Jl bosch wcg is, om 
eindfluitjie bJaas was Oude Molen in 'n ciat hy akademiese probleme ondervind 
sterk aanvallende posisie. heL Dave Zietsman wou ook vanjaar 

Stel1enbosch toc kom. Sekere akade 
---,.....,.,--------_,... -------- ......... -·-------lmiese probJeme wat met '11 bietjic 

administrasic oprbrug kon word, het 
uitcindelik verhoed dat hy hicrhccn 
kOHl. 

Dit is intcressant om te weet dat die 
1 ransvaalse rughy-utlie R50000 aan 
RAU geskcnk het vir die toekenning 
van sportbeurse .. Die OP rugby-unie het 
ook 4 sportbeurse vir betowende 

JAN VAN LVT{IEl< V[!.'l,J)T l'all H'IIl/rap. pn/Jt'er J' opponent pan 
Medic .• wat dM bul goed onder helzeer hel, per/wed om Jlorell(Oe t ~ 
drihbel. 
lik !lie. Die Voorsp len; het gesukkel na, kry dit onder behccr en jaag 'n 
om die b'JI te be ht.: r, en het op kritieke skop van twintig tree in die doclhok in. 
mtiiums W,Hlneer hull" in 'n gocic Net vo(}r rustyd en kort daarna kry 
po i i· was om d I ante loken, r et nog kans om doeJe aan te teken, 

rugbyspel~rs bewillig. 
Die kr ieketklu b sou hierdie week 

die uuwe binnemuursc krieketnette in 
gebruik neem. Ons voel dat 'n universi 
t~it se wetenskaplike benadering van 
dinge ook na die sportterrcin moet 
deursypel. Verlede jaar is bekend ge 
maak hoe 'n video-kamera John van 
Reenen tot sy wereldrekord gehelp het. 
Intussen het die rughykhib dieselfde 
apparaut gci>nlik vir "frigting~doel 
eindes. Dit is blykbaar cffektief om 
foute in veral Iynstaanwcrk op tc 
spoor. 

Hierdie apparaat hchoort veral goed 
te pas kom in die opsporing van foute 
in 'n boulel ofkolwer So.. aksie. 

III die pmsoS vall verwetenskap 
h~'jllg van sport is die Studente Gc. 
sondheidsdiens bcsig om 'n belangrikc 
rol te spl:el. In 'n artikel in BY word 
die dokters sc aandecl in die verband 
volledig besprcck. 

Die storie doen die rondte dat 
EddIe Barlow, afrigtcr van die Matie 
kn 'ketspan, di kOll1cnde seisoen in 
Australr; gaan kricket speel. Dit is 
jammer, want Stclknbo,ch beskik oor 
talcntvolle spclcrs wat Barlow as afrig 
ter nodig het. Meeste mcnse wcct dat 
daar sprake was dat Dennis UlJee nu 
Suid-Afri 'a sou kOIll. Dat dit 'n Stcllen· 
bosch maatskappy is wat hom destyds 
die aanbod gem, ak het is mindcr he 
kend. Verbeel jOll 'n Matiespan mel 
Lillce Barlow, Garth Ie Roux, Kepler 
We~seh. en Peter Kirsten! 

~ ~ 

pikkie blommaert 
mansuitrustcf" s.tcllcnbosch 


