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DIE Afrikaner Swart Stig- 
ting, wat in September 

1980 gestig is na maandelange 
samesprekings tussen Stellen 
bosse Studenteraadslede en 
ampsdraers van Inkatha, gaan 
vanjaar hard werk om hulle 
voorgestelde doelwitte te bereik. 
Mnr. Frans Roelofse, een van 
die Stigterslede, het sommige 
van hulle planne aan Die Maiie 
bek endgemaak. 

STIGTING BEPLAN GROOT 
Die Stigting het kantore bekorn by 

Crozierstraat 22, Stellenbosch en sal eers 
daags hulle intrek daar inneem. Daar 
word ook adverteer vir 'n voltydse Direk 
teur en sekretaresse om al die bedrywig 
hede te koordineer. 

Swart en Afrikaner studente sal toe 
nemend by hul werksaamhede betrek 
word. Afgesien van die dinkskrumme, 

wat gereeld gehou gaan word, gaan daar 
ook gevorderde leierskapseminare aan 
gebied word vir onder andere die top 
twintig studente, hoerskoolleerlinge n 
lede van Inkatha se Jeugbrigade. Swartes 
sal ook kan deelneem aan verskeie self 
help projekte. Lede van die Stigting gaan 
ook tydens di Junie-vakansi onderrig 
gee in onder andere Engels, in Kwuzulu, 

Volgen mnr. Roelofse is 'n paar in 
stansies e belangstelling geprikkel deur 
die oogmerke van die Stigring n verwag 
hulle groot hulp. 
Verskcic led van die Pr . idcntsraad 

het reeds hul sam working belowe en 
voorstelle van die Stigting sal dan ook 
onder Presiderusruudsledc versprei 
word. Daar sal hopelik ook 'n paar bourse 

Stellenbosch se karnavaloptog is in Die Burger beskryf as die "beste in jare" ell as 'n mens na hierdie 
kleurvolle inskrywing van Majuba/ Sonop kyk, blyk dil beslis geregverdig te wees. 

Park • vra perm"tt 
Die dae van 'n vinnige draffie deur die Jan Marais-natuurrescrvaat behoort 

nou tot die verlede vir Stellenbosch se drawwcrs. Toegang tot die reservaat word 
nou beheer en die park kan slegs deur een hek betree word. 

Mnr. G.M. Strydom, Stellenbosch se stadsklerk, het by navraag gese dat met 
die oopstel van die park wat dcur die Provinsiale Administrasie as reservaat ge 
proklameer is, gevra is dat die aantal persone wat die reservaat betree, beheer 
word. Vir hierdie docl moet 'n persoon nou 'n permit by die Stadsklerk kry wat 
dan aan hom vir 'n [aar gratis tocgang tot die gebied gedurende vasgestelde tye 
sal verleen, 

Die reservaat word gcbruik vir navorsing$docleindes deur onder andere die 
departemente van Bosbou en Botanic van die Umversiteit en dit is dus nood 
saaklik dat die ekologie van die gebied bewaar word. Om hierdie rede is dit nou 
wenslik dat die park nie deur drawwers vir hul ocfcning gebruik word nie en 
word ook fietse nie tot die gebied toegelaat nie. 

Net een hek verleen toegang tot die park aangesien daar 'n toesighouer by 
elke hek moet wees wat beheer uitoefen oor die personc wat die park betree en 
die nut van nog so 'n amptenaar sal nie die ko te daarvan regverdig nie. Daar sou 
ook verdere kostes aangegaan moe word vir onder andere 'n skuiling vir die 
toesighouer by enige ander hek waardeur toegang verlecn word. . 

Oat die natuur vir die nageslag bcwaar word is bale goed, maar dit wil tog 
voorkom asof heelwat minder mense nou die Jan Marais-natuurreservaat sal 
besoek as in die verlede, 

Bo: Mej. Matieland vir 198/, 
Erika van Reenen, staan stralend 
tuss n haar prinsesse, Desire 
Kotze (links en Cecelia van der 
Vyver(regs) kort tui die kroning. 

Links: Die wenvlot van Eendrag 
en Heemstede, Adoons I, was 
weer eens baie lewendig. 

KARNASTROF S toIJ i vanjaar- 
met 'n kwota kritiek en 'n knip 

pie. out ing lei. Misverstande en pro 
bleme is voor die deur van 'n dikw Is 
oorwerkte karnavalkomite gele. Motor 
kornp tisi kaartjies, debutantes, pr ( 
loop, Akkerjolle, Smoegtrof e en vele 
meer het onder die aanslag van Stellen 
bo ch se skerpsinnig kritici deurgeloop. 
Op die eindpunt van hierdie periferi 
van klagtes taan die karnavalkomitee 
war elk kries ltjie moet absorbeer en 
ter syde stel. 
Waarom her di motorkompetisie 

kaartjies so bai • nuwclinge ers drie dae 
voor die aanvang van die ori mterlngs 
w k bereik? Daar was nie eens nomm r. 
op gedruk wa rrvolgens kontrole ge 
handhaaf kon word nie. Di reaksie van 
die karnavalkomit • het ni juis v rtrou 
ingebo esem nie. Die drukker hct e r 
stens verkeerd begin met die druk van 
die nomm rs, n te n pyte d. rvun het 
di karnavalkomite h slis lim nomm rs 
nie nodig is nie, Die te nbladjie . ou vol 
do nd vir kontrole docleind We ' .• 
Hoewel die publiek volgens hierdie st I 
sel aan die karnavalkomitee uitgelewer 
i. , word die int griteit van die komit 

SAA -vergade g 

17 Maart 19h30 
Wilcock a I 
Mnr. Japie B .. on 
"Die rol en toekoms van di 
ra d." 

aan Swart en Afrikaner. tudente to g - 
ken kan word vir verd re studi s. 

'n Uitgebr ide buitelandse reis word 
vir die komit -elede b pian. Hulle sal 
hoofsaaklik mel surope srudente kon 
tak mauk en hulle standpunte waarne '01. 

In Kwazulu is mnre. Mhkize en 
Maphalala besig om die Stigting te urga 
niseer onder die swart studente, Aile 
korrespondensie van die Stigting word 
dan rok deur hulle hanre r. 
Tw e urtikels in 'J'II ArglH en Di 

Burger onderskcidelik. wut hinnek nrt 
publiseer word, sal meer lig w rp op di > 
bedrywigh d van die Stigting. 

tog bo all . twyfel gesr I. 
Die erstej arstudente word uiternu te 

oorlaai met korre: pondensi , en der 
halwe het die Administra: ie aanbev I 
dat die motorkomp tisi bo ek i .. s ers na 
die I &Ie Januarie, ru bev stiging van di . 
getal nuwelinge, gepos moet word. Di 
Nasional Handelt drukkery het voorts 
verk erde koev rte g stuur sodat die 
boekies eers di 21st Januari uitgestuur 
kon word. Oit laat 'n maksimum van 10 
dae w arin kaartjies verkoop kon word 
nadat versending in ag geneem is. Dit is 
natuurlik he ltemaal 010 nrlik dat som 
mi 'C persone hierdie toedrag van uk 
us verskoning kon aanvoer wuarom geen 
kaartji s verkoop lit' nie. Die inkom te 
aan komp tisi ,knurt.ii sis op hierdi 'stu 
dium in elk g val net 'n Iruksi . In r as 
veri deja·r. 

PRETLOOP 

PROBLEMF, 

INKOM n: 
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TUDEN ESS: CHANGE ATTITUDES! 

INVE TIGAT~ 
AI the congres , affiliates were en 

couraged to undertake more investiga 
tive journalism. A prime example in this 
field was an inv stigation conducted hy 
"SASPU National" into life in II mining 
compound. This objective ties up with 
another aspect of SASPU policy - that 
the ov eral] role of the student pre's i. to 
he an alternative press which take . up 
issues th I the commercial pre's does 
nOI. 

More than 40SA PU affiliate publica- r--~----------- _ 
I Neem I tion were banned in 1980andoneoflhc 1 l j issue whi h w re discus ed at th • con- 
'--------------- ..... 1 gress, wa whcth r affiliates hould ap- 

peal again t hanning . Some of the dele- 
gates were opposed to appealing, since it 
would imply acceptance of the publica 
tion control machinery and thu I giti 
mize control over the press, After much 
di cus: ion on this i sue, it was decided 
that for strategic reasons, affiliates hould 
appeal if there is a reasonable chance of 
an appeal being granted. It W'IS al. 0 de 
cided that SASPU should appoint II legal 
advisor. 

A desire t establish contact 
with Afrikaans and black 

student journalists and the ne 
cessity for the student press to 
he an 'alternative press" were 
xpress d at the fifth annual con 

gress of the South African Stu 
dent' Press Union (SASPU) 
during the December vacation. 

publishes its own newspaper, "SASPlJ 
National". 

carnpu es. In tee rdance with this, it is a 
basic principle of SASPU, one which 
very affiliate publication must adhere 
to, that no xist, militarist 01" racist ad 
verts may b publi. heel. SA Pl! affiliates 
wer a1 0 encouraged to . upport small 
busine s, rather than large companies. 
Although this probably costs affiliates 
large amount of adverti ing revenue, it 
serv ' . to underline their. trong comnnt 
ment to their ideals. 

ontact with Pol tu, Afrikaans cam 
puse and black student was also dis 
cussed. A desire for informal contact 
with the e groups was expres cd and it 

All major publications on English cam 
puses ar affiliated to SASPU, which 
offers a new servic . skills s minars and 

POSTE vakant op redaksie van 
die: 
DIEMATIE 
Sportredakieur 
Sub-redukteur (sosiaal) 
Sub-redakteur (nuus) 
Verslaggewers (nuus 2) 

(sport -.) 
( sosiaal) 

Foiograwe (:l vakante post ) 
Sluiting datum: 19 Maart 19Ht 0111 12hO(), 
Rig aan 0 ke nan: 
Die Voorsitrer 
Publikasiekomitee L.S.S. 
Stellenbosch 7600 Di komiree her naamlik toesternming 

was propo ed that this could he achieved 
by inviting them to attend SASPU skills 
seminars. 

CHANGE ATTITUDES 
"The tudent press is talking mo tly to 

itself', Professor Gavin Stewart of the 
Journalism department at Rhodes, said 
in his keynote address. He urged student 
[ournali rs to • get into the world of th 
reader and change their attitude " and 
proposed various techniques to lure rea 
ders. It was obvious that Professor Ste 
wart's critique and advice was seriou Iy 
considered and that SASPU affiliates arc 

worried about their small readership. 
Several motion were pa cd at the 

congre S. The banning of Johnny Issei, 
editor of "Grassroot .. which i. a black 
community-ba ed newspaper in Cape 
Town, as well a. the reaction of the 
SAAN group of newspapers to the strike 
by black journalists, were condemned. 
The adoption of these motions clearly 
demon trated SASPU's commitment to 
th alternative pre s as well as it opposi 
tion to the o-call d "commercial press". 
In accordance with these principles, it 
was decided that motions should be 
released only to the foreign pr ss, 

Tuks 
N ADAT POLSTU aanvank- v~rl n d~lt.·n stigti~gsverga~ering van 

lik sterk teenkanting van die vererngmg op (he Pretoria-kampus 
Tukkies ontvang het het die Uit- gehou mag wor?. Hierdie op~rede h~1 

.' gcvolg nadnt kritiek gelewer I op die 
voerende Kornite van UP se bewecrde ondergrawing, onder andere 
Studenteraadn positiewe mosie deur gesag instellings, van POLSTU op 
rakende POLSTU aanvaar. die kampu . 

PRINCIPLES 
Racism, sexism md militarism have 

repeatedly been condemned on English 

La weg aan die sappigste, smaak.likste Burger 
wat u kan koop. Die Kolonelburger, na U 

smaak emaak met 100% suiwer beesvleis - 
vars blaarslaai, tamatte, agurkie en uie op 'n 

warm aesame-rolletjle. 
Rond dit at met die Kolonel se geheime aQUS 
(en kaas, net SODS u verkies). En daar het U 
dit - 'n Burger 80 groot en smaaklik dat dit 

emge eetlus sal bevredig. 

A se Ja 
POLSTU 
- SR 

• 
Vlr 

A.S.B_ 
Beleidsverskille binne die ASB was een 

van die redes vir die wegbreek van '11 
groep studente van die ASS en die stig 
ting van POLSTU. Tuks (waarvandaan 
die huidige voorsitter van die ASH kom), 
was nie arnptelik verteenwoordig by die 
nasionale stigtingsvergudering van POL 
STU nie. 

BEPERKINGS 
Die nuwc vereniging sal, soos enige 

under verenigings wat op die kampu 

• 

fungeer, onderhewig wee. aan di Kon 
t itu ie van die Studenteraad, Daarvol 
gens mag die vereniging nie Party-poli 
ties b trokke raak nie en moet verder 
ok 'n inter-universitere karakter behou. 

AKTIEF 
Di hoop word all rwee uitgespreek 

dat POLSTU ook op die kampus van die 
Univ rsiteit van Pretoria sy pick sal vind 
en al uitbou tot 'n aktiewe srudente 
organlsasie. 

STELLENBOSCH 
Siellenbosch e POL~TU·tak beoog 

om binn kort huI eerste nuusbrief te 
versprei, waurmee die jong organisasie 
aan die he Ie kampus bekendgestcl sal 
word. 

Technikon- ttulente 
in unioer iteit ko huise 

DlE Raad van die Universiteit v n Port lizabeth het teen die 
einde van 1980 aangekondig dat .P .. -koshuisc voorraan 

oopgestel sou wees vir Technikon-studente. Alho w I di aankon 
diging ecrs met misnoee bejeen is, h t die koshuisinw ners die 
nuwe studente gou betrek by hul b drywighed . 

va'ellers 
WITS 

Student> van die Univ srsneit van die 
Witwal r rand is besig om 'n poging an 
re w nd om die Springboktocr nu Nieu 
Seeland te keer. 
Ver roekskrifte waarin die Een te Min 

ister van Nieu-Se land gestuur gaan 
word, docn die rondte op die kampus en 
i. alreeds deur. ow at 200 persone onder 
teken. 

TUKKIES 
Ontevredenheid beers op die kampus 

(lor die wyse waarop ger gistreer moes 
word. 

U.P.E. 
Radio {J.P. ;'.. is nou reeds in volle 

werkin " na '11 tadige begin n bale pro 
bleme, Die Radiodiens word amptelik 
g open op Vrydag t:\ Maart en dit he 
loof 'n groot en lui terryke gel ntheid 
re wee war U.P.E lank. al onthou, 

VERDER OP U.P.E. 
Groot ontevredenheid het verl de jaar 

op die UPbkampus geheers toe die leier 
van die mpielike Opposisie, weens se 
kere ongem Ide redes, nic toegelaat is 
0111 die studenre toe te spr ek nie, synde 
in die helang van di • eerstejaars te w 
Di onderw rp van die be preking ou 
"Die Presidcntsraad" we . Rede w I( 
vir die wei ring gegee is, het mee te tu 
d rue teeds nie tevrede ge tel nie. Di 
Voorsitter van die Studenteraad h l 
egt r te kenne gegee dat die hele raad 
die aangeleenrheld m ~t di Rektor in 'n 
ge lot vergadering be. pre k het, en dat 
hulle di redes aan huIJe verstrck it! ge 
noegsaam b ~skou. 

A nvanklik is probleme verwag aan 
gesi n die ak iderniese jaur van die ch 
nikon r ds 'n week voor die v n die 
univ I it cit ou begin. Gedurende die 
orienteringsryd h I daar egter wcinig 
probleme opgeduik en die vooraf-ge k - 
dul rde program het s epglad v rloop. 
Van di Technlkon-studenre her selfs vir 
di univer. iteitstud Ole in optrede 'n 
voorbeeld ge tel. 

LOJALITEIT 
In die mansko huis "Xandadu'' is die 

1 echnikon-studente hanlik in die woon 
stell ontvang. Hulle was gou tuis by die 
"Ilatpart ie " wat gereeJd daar gehou 
word, en het ook hul gewig ingegooi by 
die joolpoging. Afg ien van 'n gesonde 
ge war heers, her daar ook reeds 'n 
terk lojaliteitsgcvo I til. sen die manne 
onlwikkel. 

ETENSTYE 
On r het Ie n probleem kop uitg - 

. leek. Die T chnikon tud nte se kin se 
verda g later vir midd gere ali di' van 
di univer it it tudente, Die resultant 
daarvan is dat ommige Technikon-stu 
d nte by hul shuis, sowel a. by die 
Technikon betaal vir etes, Die toedrag 
van ake kan rat ani we vir ommige 
tudente e begrotings, n dit blyk duo 
dat optrede van owerheidswee noodsaak 
lik al wees ten einde hierdie netelige 
kwes ie die hoof te hied. 

GESONDE GEES 
Op die oog af Iyk dit dus of die inre 

grasie van die twee )roep·. tudente suk 
e vol verloop. Na die impomping van 
nuwe blo d, wil dit ook Iyk asof danr 
groot dinge op ko. huisvlak hy U.P. 
verwag kan word. 
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.Eerstejaarsprobleme 
N A die amptelike afskaffing 

van "doop" aan umversi 
teite het dinge so os inisiasie en 
orientering die plek daarvan in 
geneem. lnisiasie en orientering 
is egter begrippe wat baie ruimte 
vir interpretasie laat en in baie 
gevalle was die eindproduk, ko 
mende van diegene wat "iets' 
met die eerstejaars wil doen, 
bloot afgewaterde doop. Hierdie 
probleem van "wat moet ons met 
die eerstejaars doen", kom ook 
nic net op Stellenbosch voor nie, 

Die Studenteraad van Ikeys is sterk 
daarteen gekant dat eerstejaars onder 
geskik aan seniors is en beskou word as 
mense wat nog "nat agter die ore" is, en 
hulle plek aan die universiteit moet "ver 
dien". Hulle vcrwerp ook die idee dat 
cnige druk op studente uitgeoef'en word 
om aan enige aktiwiteite deel te neern of 

Neem 
A ANSOEKE word ingcwag 

vir die volgende poste in 
die redaksie van: 
DIEBESEM 
Hoofredakteur 
2 Organiseerders Mej, Besem 

Hierdie aansoeke moet relevante 
ondervinding insluit. 
Verder ook: 

Sub-redakteur 
2 Fotograwe 
2 Tiksters 
4 Verslaggewers 
Tipograal, 
Hoofredakteuraansoekers moet ook 

reel vir 'n onderhoud met die Publikasie 
komitee. 

Sluitingsdatum: Dinsdag 19 Maart 
1981 om 12hOO. 

Rig aansoeke aan: 
Die Voorsitter 
Publikasiekomitee 
L.S.S. ' 
Stellenbosch 
7600 

Fisiese orientering wat in die "ou d ae" 
gebruik is, word elfs beskou as minder 
skadelik as die geestelik aanslag wat 
hedendaag op eersteiaar g lood word 
en waarvan die effek nie so maklik ig 
baar is nie. 

hulself b laglik te maak deur een of under 
optrede waartoe hulle gedwing word, 

PROGRAM 
Die Studenteraad werk dan ook baie 

hard om 'n program saam te stel wat stu 
dente sal laat tuisvoel aan die universit it, 
maar ook om hulle bewus te maak van 
dit waarmee hulle he ig is, In die laa: te 
plek probeer hulle dan ook om 'n alge 
mene bewustheid by die studente te 
kweek oor wat aangaan in die we reld 
rondom hulle. 

U P se Studenteraad en ad- 
ministrasie s a nsicn het, 

vanuit studente oogpunt, trappe 
gcstyg in die nuwcjaar. Die r de 
hiervoor is hut eie Radio Tuks 
wat die kampus 800S 'n orkaan 
get ref het. 

Radio Matie, wat nou byna twe jaar 
op Stellenbosch gevestig is, h t namat 
die nuwigheid daarvan afgeneem het, al 
heelparty mu iekstorms beleef, omdat 
studenre se musieksmaak nou maar e n 
maal vcrskil. Sornmige se gehoorsi t me 
w rk blykhaar in op hul py v rtering 
stelsels, sod at die klankvibra ie di 
vreedsame verteringsproses ver t ur. 
Daarom is daar sugte v n v rligting g - 
hoor toe die radio v rl de j ar 'n ruk stil 
was. (Di feit dat Neeh ie in di tydp rk 
omtrent leeg zel op het, kan egter nie 
weggepra t word ni .) Nou spog TUK op ning wa op 9 ebruarie 19tH tyd I1S 
met hul eie kampusradio en leuse kie di eerste pr Iuit nding. 

BASIS 
In die hoofartikel van geno rnde tyd 

skrif word gerneld dat orient ering die 
inlywing van 'n student in 'n akademi . e 
lewe en inrigting is, en dus 'n basi van 
respek moet he wat insluit: "chri. telike 
optrede, akademiese ywer en di tel 
van 'n goeie voorbeeld". Nuwelinge moet 
ook met menswaardigheid b handel 
word en erkenning rnoet verle n word 
aan die feit dat hulle 'n reg op individuali 
teit en 'n eie mening het. 

TUK 

BEKENDSTELLING 
Aile verenigings en fakulteite kan aan 

soek doen om 'n plek in die oriente rings 
program in te neem en die Studenteraad 
koordineer dan al hierdie aktiwiteite. Die ...----------------' 
onderskeie verenigings reel dan films, Tydens die onlangse NUSAS-kongres wat in Johannesburg gehou is. is die nuwe bestuur vir 1(81 
uitstappies of ander aktiwiteite waar gekies. Afgebeeld op die foto hierbo sien u twe van die ampsdraers, Jonty Joffe en Ingrid Ob .ry. 
nuwe studente met die vereniging se be- Mnr. Andrew Boraine is mel hi rdi v rkie ing herkies a president vir flog 'Il termyn. drywighede kan kennis maak en belang-I-- _ 
stellendes kan aansluit. Ook wort'! daar 
gepoog om student bewu te maak van 
die wereld om hulle en daar word spesi 

-------------- fiek gepoog om 'n polities-bewuste ge s 
te kweek. Politieke debatte word o.a. ge 
hou en organisasies so os NUSAS kry 'n 
geleentheid om sy standpunt te stel. 

V ereniging word verder aangernoedig 
om sosiale nktiwiteite te reel waar die 
eerstejaars m kaar kan ontrnoet. Stu 
dente word ook die geleentheid gegcc 
om hul probleme met under te de I en te 
bespreek. 

POTCHEFSTROOM 
Op Potchefstroom het daar weer 'n 

polemiek ontstaan na 'n eerstejaar ern 
stig beseer is in 'n modderbad. In die 
hoofartikel van "Die Wapad" van 13 Feb 
ruarie word daar gewys op problerne in 
die huidige stelsel van orientering aan 
.die universiteit en ook word op 'n paar 
aspekte gewys wat teenwoordig moet 
wees in 'n volledige, goed georg niseer 
de orienteringsprogram. 

PROBLEME 
Probleme wat bestaan is eerstens: die 

relatief min tyd en aandag wat uan akade 
miese orientering be. tee word. Twee 
dens word die probleem van Iisiese uit 
geputheid onder die eerstejaars g duren 
de die eerste paar weke ook gemeld. 

00 

Y LKOR 
DIE BYBELKORRESPONDENSIE- EN 

SKOLINGSKURSUSSE VAN DIE 
NED. GEREF. KERK 

CN INGELYFDE VERENIGING 
SONDER WINSOOGMERK) 

POSBUS 5, WELLINGTON 7655 

EIENUU 
hul, ia, sowa If, MlJ I·K OM VAN E 
L W,! 

Op di oomblik ani Radio 1 uk ne I 
na die k f t ·ri. uit. tudent hid ur 
midd I van "Di Perdehy" t kennv 't: 
gee dat hulk uit ien na <lit: h 'nogd UII· 
breidine v n die uitsendings nil kc shun > 

en . ateltiet kampu 'SC, hyvoorbeeld 
}nd r tcpoort. AI wuaroor daar op die 
stadium rekla word, is die kort dri -uur 
per-du I uitsa it yd. Die IOU. i k ontvang 
iroor lof. 

TWEEDE POGING 

Gedurcnd die t(gdop" somervakan 
. ie het 'n : pan tud nt hard g werk om 
'n radio-ateljee t bou. Dit her gevolg op 
'n ond rso k deur die Student r au waar 
deur die behoefte a n 'n k mpusr dio 
h PL al i. .Op kleincr kaal het 'n v r nig 
ing re .d in 1978 'n radlosta j aan die 
g, ng g kry, maar dit het ontbind na 'n 
. ukk Ib staan. M t die tudent ra d s , 
ond ersteuning dui aile' da rop dar Radio 
Tuk: gekom h tom t bly. 

P OGRAM 

HotONKO TES 

R. Wild 

m 
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* Vooltooi hiadie vorm dadalik. 
'* Merk a ebllaf met 'n duldelika 
kruis vir watter kur u jy wit in 
skryf. 

* Sny hlerdie in k,ywlngsvorm ult 
en pos dit 8 am met die regt 
bedrag aan: Bybelkor. Posbus 5, 
W IIington 7655. 

* Die pry e slult reeds Aig men 
Verkoopbelastin in. 

Stuur a eblief vir my die ond r 
staande kursu ( e) sodr dit v r 
kyn: 

m laap? (VIr dl mann ) 
8 am I p? (Vlrdl mel I ) 

* M all. X in dlo 
belrokk blokkl . 
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US TENBURG 
die natuurskoon 

U S LEGS die natuur self kan 
genees", het Hippokrates 

tweeduisend jaar gelede gese, 
Vir diegene wat gJo dat 'n mens 
is wat jy eet, is di High Ruston 
burg Hydro 'n fantasieparadys. 

Die Hydro is hoog in die berge net 
buite Stellenbosch gelee. Die a. em 
rowende uirsig oor die vallei, die gcil 
plantegroei n rye vrugrebome maak die 
Hydro die idea le uitspanplek vir 'n Son 
dagmiddaguitstappie. Di gang wat die 
anneks met die adrninistratiewe gebou 
verbind. is 'n kweekhuis met tropiese 
plante. Slegs 'n nou paadjie russen dic_! 
weelde is die kakeling russen die rwee 
geboue. 

Die swcmbnd is verhit in die winter. 
Rietsamhrelc wat lungs die swernhad ge 
rangskik is, gee aan al die gasre die ge 
leentheid om vrylik te meng. Dit is dan 
een van die prim ere doelwirte van die 
Hydro. All sword gedoen sodat 'n onr 
spanne osiale verkeer moonrlik is. 

FASIUTEITE 
Die pasiente wat saam "ly", ontspan 

graag in die gronde wat strek tot onder ill 

die heler 
die vallei. Wandelpaaie, tennisbane en 'n 
mini-gholfbaan is maar net 'n paar van 
die ontspanningsfasiliteite by die Hydro. 
Die Hydro het 'n paramediese basis. 

Dr. Chaitow, die hoof van die Hydro.glo 
vas dat aile siektes die. elfde oorsaak het. 
Die moderne mens oorlaai sy Iiggaam 
mel gifstowwe. Hy cer slegs verfynde 
voedsels soo wit brood en geraffineerde 
suikers. lly is die enigste soogdier wat 
homself voed met "doole voedsel". 

By die Hydro word jou liggaarn eers in 
staat gestel om van al sy gifstowwe ont- 
lac te ruak. 'n Die '1 wat by elke pusient 
se p rsoonlike behoeftes pa: .word na 'n 
deeglike mediese ondersoek voorgeskryf. 
Die dic~tc bestaan uit vars vrugte en 
water met 'n suurl emoenskyfie vir die 
eerstc paar dae. 

DlE£T 
Na 'n paar dae word di "beheerde 

vas" verbreek met volkoringbrood en 
maaskaas en 'n verskeidenheid var. 
slaaie, Geen kos word gekook of spe 
. iaal voorberei nie - alles is var . Die 
pasiente word voortdurcnd aangcmoedig 
om ligte fisie cod ninge te doen. 

Elke pasient ontvang ook elke dag sy 

High Rustenburg, [antasicparadys net butte St ellenbosch. 

Die behandelings duur van ecn tot drie 
weke sodut .. leg die beste resultate 
verkry kan word. Indien 'n pasient slegs 
'n week kan bly, sal die behandeling hier 
by aangepas word, maar 'n korter periode 
as dit is nie die moeite werd nie. So 'n 
week sal r usscn R 195 - R290 koso Dit 
.. Iuit alles in - ook die pesiale behande 
ling .. 

Die Hydro. e behuising i die van 'n 5- 
ster hotel. Daar is sentraJe verhitting, 
volvloertapyte, 'n televisiestel vir elke 
kumer, 'n telefoon en privaat badkamers. 
Opvo .dkundige praatjies oor verskil 
len de voedsel oone en basiese gesond 
held word el e middag deur die perso 
neclaangchi d.Filnlvertonings,lllu~ek-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
aande, modeparades en die Hydro se eie 
wink -I is bykomende geriewe, 

Dr. haitow se boodskap aan alit: voor 
nemende pasiente is: "Geluk is sekuri 
teit. S .kuriteit is 'n gesonde liggaam en 
gees." Die sukses van die Hydro word 
weerspieel in y pasiente waarvan mecr 
as 50% weer gereeld terugkom. 

Ru tenburg Health Hydro is beslis die 
moeit werd om t besoek, Die atmos 
Ieer all en en die natuurskoon maak dit 
'n belewenis. Om daarby as 'n nuwe mens 
na twee weke tc vertrek , is 'n voorr 'g. 

eie behandeling. Saunas en masseer 
sessies vorm die basis hiervan. 

Die Hydro is oop vir enigeen. Asma-, 
bronchitis-, rumatieklyers en hartpasien 
te vorm 'n stewige deel van die mense 
wat na verligting soek. Die natuurlike 
heling. proses van die Hydro verrig won 
dere met hierdie behandelings. Sakernan 
ne wat aan spanning Iy en oorwerk is, uit 
geputte huisvrouens en oorgewig BBP's 
i. volop by die Hydro. Gesondheidsbe 
wuste jongrnense besoek volgens dr. 
haitow die Hydro meer en meer om 

kontak te maak met die natuur. 
Gewigsverlies is nie die primere doel 

van die behandelings nie. 'n Gesonde, 
gebalanseerde en oortuigde gesondheids 
uitkyk is waarna die per oneel strcwc. 
·.Ike een van die 122 personeellede is 
met die hand uitg sock en ten volle 
opgelei, 

TYDPERK 

LISE ODENDAL 

o 
" 

DJESosialc Redaksie van di 
Matie gaan in die volg 

ende paar uitgawes van die min 
der hekcnde vereniging. aan alle 
belangsrcllendes bekendstel. 
Hi r volg di . e rste van 'n reeks. 

01 Sokratle V renlglng 

ontd 1 van 0 
e 

.,., v re • • g ngs 
nigiemand wat belangstel om lid te 

word i baie welkom en moet vir Tobie 
Beuk 's in Mujuba kontak. 

"Die Staat" he. preek word. Die oogrnerk 
hiervan is om debar oor ekere onder 
werp te nimuleer en die kwynendc gees 
van kritie e onder ioek op Stellenbosch r-------------~~----I 
UlO re vuur. 

'nigiemand wat daarin be lang stel om 
hom by hi rdie groep aan te sluit of net 
'n hespreking. onder wcrp of spreker wil 
voorst I, moet vir Nicoli N ttrass kontuk 
by di D pi. Staatsfilo ofie of by tel. 
5375. 

SR 
TOER 11· Sokratiese Vereniging b staan 

uit 'n gro p stud nte wat op in 
form I wyse bymekaarkom. Hulle oog- 
merk i om filosofiese en intellektuele Die t atmak r : 
debut oor sake rakende uid-Afrika te GbDUnENDh die naweek van 19-23 

Ma rt he oek die SR ons noordelike 
bevorder, H:..Staalmu er. i 'n a d ling V~Jl kampust e. Verskeie and r af prake met 
'n Wye verskeidenheid sake word ann- .. die V O(~rtr~kkcrs, maar war uu- sakelei rs en vo man. taande gemeen- 

ger aak, SOOIS verlede jaar se bespreking slulth~ h doe I IS vir stud~nte en werk- . kapsleiers word in die vooruitsig ge. tel. 
van "Sub] ktiwilcir in Estetie. e '!.kspre· cnde Jongm ns I~.·. en. die ouderdo~l- Die bclang van hicrdie tocr Ie daarin 
. ie". Minder ah. trakte onderwerpe word me van l8 en 30. Dlt IS vIr mens wat Ole dat tcllenbosch die mate van iiolasie 
ook aangeraak wat m er aktueel van aard die tyd .het om by kommando's in Ie waarin hy hom tans bevind, wit deur 
is, soos: "Die aard van klassekonrtik in skakel me, m ar wei helangstel om nog breek en waard volle bande SOlee met 
• uid-Afrika", wat 'n haie gewilde onder- ktief dce! te necm. Rnder kampusleiers. Oil moet ook ge- 
wert> was. Hulle onderneem gewoonlik projekt, i n word 'n toets vir die leierskap van 

.nigiemand wat 'n Ii fde hef vir ra io- (OS vanj ar se plunne om 'n vo tpad hierdie kaOlpus. 
nele besprcking en argumenlering, word skoon te maak en vir die tellenbo ch· Indien St Hen bosch hom daarop wil 
uangemoedig om die Sokratiese Verenig- kommando 'n hind rnisbaan te bou. beroep dat hy iet. bcduidend te se het vir 
ing e funk. ies by le wo n wanne r dit fJulle vergader gewoonlik enmaal per Suid-Afrika, slud nte en ludenteleiers 
op die Kumpu. geadverteer word. Op week vir ongeveer twe uur waartydens v n ander k mpu. e, moet hy oor die 
die oomblik word daar gew rk aan di hulle dan werk. Die Staatmak rs as nodig vcrmoee bel kik om hierdi hood- 
erste uitguw van "Dialogos", 'n blad or ani ie is ook )cde van die Stellen- kap met oortuiging oor te dra. 

WlJt voorlaan deur die Sokratie. e Vcr- bo e pistool kielkJub. Ander aktiwiteite Die toer word afgesluit met 'n ete as 
niging uitg gee. al word. In hierdie puh- sluil o. . taptogte 0 p rdry in, maar gao tc van mOT. H rry Oppenheimer, 

likll. ie ~nl kwe. sies oos "Die W ttl nook dit wi el boic. president van Anglo Am rican .. 

Claudie van Breda is gedurende die vakansie as Scope se Je 
T'aime drompoppie-van-die-jaar aangewys. Die kroning het plaas 
gevind tydens die premier van die "Blue Lagoon ". Christopher 
Atkins, die blonde held van die film. het die kroning waargeneem. 
Benewens al haar pryse, was USK OR Claudie se gekose welsyns 
organisasie aan wie RI 000 geskenk is. Haar prinsesse was Anne 
Cominos van die Edgewoodkollege in Durban, en Wendy Howard 
van die Universiteit van Pretoria. Claudie is In BiSa-student aan 
ons Universiteit. 

••• moontlik gemaak deur 
Allied se DUBBEL SPAAR! 

Nee ons alma! het Karen Grant oak TWEE soorte 
eld nodig in haar bedrywige lewe. 
'Vandag se Geld' vir nou sa dlnge BOOS Inkoptes, 

petrol. nuurgeld - gertewe soos kitsonttrekklngs, 
tjeks en aftrekorders. 
En ... 

'And rda, se Geld' vir oorsese vakansies, 
meubels, haar eie plekkie. Geld wat hoe rente moet 
verdien - waarop min of geen belasttng betaalbaa.r 
Is nie . 

Allied se veelsydige 'Dubbel Spaar' is haar 
manier am hear geldsak1es reg te hou met TWEE 
aparte rekenings, nommerpas vir haar behoeftes . 
Loer in by enige Allied -tak - ons sal jou help am 
reg te kies uit die meer as 20 versk1llende 'Dubbel 
Spaar' -rekeningkombinasies. 

8 te 00 kry R2 bl.IJo n 

5238J5(iLS.Fca 
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NATUUR MOET BEWAA , 

• 
'n H ELE aantal studente het 

aan die einde van 1980 
'n vraelys ontvang van die Na 
tuurlewevereniging. Dit kon te 
reg beskou word as 'n laaste des 
perate poging van mnr. Dave 
Pepler, Voorsitter van die Na 
tuurlewevereniging (Boland sen 
ter), om die studente op die kam 
pus bewaringsbewus te maak. 

van die vraelyste terugontvang. Hiervan uitlig van bewaringsgriewe en knelpunte 
was 26% van stede afkomstig, 42% van om sodoende meer insig en begrip vir 
dorpe en 25% van 'n plattelandse ornge- probleme te kweek. 
wing. 

INGENIEURS 
Van die 6'J'o (69persone)wat reeds aan 

Slegs 6% van die studente behoort aan Verenigings behoort, is dit volgens mnr. 
'n omgewingsbcwaringsliggaam, maar Pepler teleurstellend dat daar slegs vier 
45% het dit darem oorweeg om aan te ingenieurstudente is. Hulle sal in die toe 
sluit. Die studente was geweldig positief kerns met projekte werk wat die ekologi 
(97%) dat so 'n Iiggaam wei 'n doe I kan raak en sal dus eenvoudig net bewarings 
dien, maar gesien in die lig van die alge- bewus moet raak. Probleme wat met die 
mene onbetrokkenheid blyk dit 'n he- ontwikkeling van Saldanha en Lange 
wustheid sonder tydshelegging te wees. baun ondcrvind is, was juis as gevolg van 
Of 'n dit moet-sowees-maar-ck-wil-tog- ingenieursdruk op die omgewing, Mnr. 
nie-betrokke-raak nie houding. Pepler sou graag dat veral bulle, reeds in 

Wat werklik vcrblydend is, is dat 59% hul eerste jaar, 'n kort kursus oor omge 
van die studente ook voorstelle ingedien wingsbewustheid neern. 
het om die karnpus hewaringshewus te Met die inligting wat ing win is, word 
rnaak , Die vernaarnstc was: puhlisitcit 'n aksie vanjaar beplan wat totaal op die -:;=============-:1.. (artikels in Die Matie, inligting tydens studcrnegemeenskup gerig sal wees. 
orientasieweek , uitstallings), aktiewe Voorlopige planne wat eersdaags len uit 
deelname aan bewaringsprojckte (kom- voer gchring sal word, is uitstallings en 
petisies, kampe, hcgeleidc ioerc) en die films tydens middagetes in die Ncelsie. 

HOUDING 

-Mnr. Pepler was aangenaam verras 
met die bevindings, veral aangesien 
vorige pogings totale mislukkings was en 
slegs sowat vyf pcrsone gereeld vergader 
ings bygewoon het. Toestemming is by 
Administrasie verkry vir die gebruik van 
2000 adresse en hiervan is 56,7% (I 134) 

Kort- 
Hoeveel het h' al vir Natuurb iwaring gedoen? Hier is twe navor 
scrs besig met radiostudies om die beweging van Grysbokkc te 
hepaal. 

rruus 
"'n G EWET aileen gaan 

Suid-Afrika nie red 
nie," het oud-regter Jan Steyn, 
direkteur van die Stedelike Stig 
ting, tydens sy toespraak laas 
week op Stellenbosch gese. Hy 
het op uitnodiging van SAAK 
oor Die 1'01 van die privaatsek 
tor as katalisator vir evolusio 
nere verandering gepraat. 
Die bree'doelwit van die Stedelike Stig 

ting is om deur middel van woord en 
daad die lewenskwaliteite van die stede 
ling te verbeter. Daar het by die privaat 
sektor destyds 'n bewustheid ontstaan 
van die ongewensthede in ons gemeen-' 
skap war ontevredenhcid, onmin en hit 
rerheid vcroor. aak. Dit belemmer di 
hevordering van vrede en voorspoed, h ' 
nadeel rasseverhoudinge en skep 'n teel 
aarde vir die politieke agitator waarin hy 
met welslae kan woeker. Daar her 'n 
kreet vir ettektlewe d elname opge 
guan ... deelname in die lotsb skikkinge 
van ons lund op die moeilik pad voren 
toe. Die deelname moe I insgelyks doel 
gerig wees, hv. die privaatscktor moet sy 
vcrmoens soos materielc vernuf n 
mannekrag aanwend 0111 by tt.! dra tot die 
hervormingsproses waarin die Suid-Afri 
kaanse gemeenskap noodwendig onder- 
worpe gaan wees. r------------------------------ 

AL TERNATIEWE 

en interne opstand, Of deur die proses 
van mod me maar doelgerigte evolu- 
ion ere verandering. Die regrer het hier 
oor die Eerste Minister aang haal: "The 
test good in South Africa is not stability 
per se, or order for its own ake. A system 
in which mat rial welfare is limited to II 
few within a Sell of poverty is not only in 
defensible, it is objectionable." 

ondervind en wat grot r hitt irheid ver 
oorsuak as juis onderwy: en opl iding 
ni . Dit skep vir di privuatsektor beson 
d sre uirdagings. 

VENNOOTSKAP 

_ 'n Dlnee-saamtrek vir Oud-Matle 
van Moorreesburg en omgewlng word 
Vrydagaand In die st d 001 op die dorp 
gehou. Die Rektor, prof. Mike de Vries, 
tree op as geleentheldspreker. 

• Die Berg- en Toerklub reel 'n na 
weeksaamtrek vir sy oud-lede van 13 tot 
15 Maart by die klub se berghut in die 
Banhoekberge naby Franschhoek. Die 
klublede het die hut die afgelope aantal 
jare eiehandig gebou, en die saamtrek 
word gereel om aile oud-lede die geleent 
heid te gee om saam met hulle gesinne 
die nuwe hut te gebruik. Gedurende die 
naweek word 'n kort uitstappie na Afri 
ka'skop in die omgewing gereel asook 'n 
vleisbraai, skyfievertoning en ercdiens. 
Oud-BTKaners wat belangstel kan mnr. 
Deon van Niekerk (tel. 7t762)skakel oor 
meer besonderhedc. 

_ By die MlIltere Akademle op Sal 
danha word sulwer akademlese oplel. 
ding gedurende 23-27 Maar. 'n week 
lank opsygeskulf vir 'n avontuur-oplel- DRINGEND VERLANG 
dlngstaptoer In die Sederberg-natuur- TIKSTER 
re. ervaat. Die meeste van die studente DEELTYDE POSt RI80 per maand. 
by die Akademle neem daaraan deel, _ Werk vanaf 08h30 - 13hOO of 14hOO 
terwyl 'n groep rugbyspelers van die Aka- - 16hOO. 
demle gedurende dleselfde tyd 'n rugby- • Dienstermyn: Februarle - Oktober. 
Week-saamtrek van S.A. Weermagspe- _ Tlkkwallflka.le 'n aanbevellng. 
lers op Potchefstroom bywoon. _ Siultlngsdatum: Maandag 16 Maart 

• Die hoofminister van KwaZulu, 1981. 
hoofman Gatsha Buthelezi, is uitgcnooi _ Rig aan oeke aan: 
om 'n openbarc vergadering van SAAK Die Sekretarls 
op Wocnsdagaand 25 Maarl om 19hJO Studenteraad 
toe te spreek. Langenhoven-studentesentrum D" d' k Ie veran ermg an op cen van tw e 
- Dr. D.H. Martin, dlrekteur van die Stellenbosch manicrc plaasvind - elf deur die tcister- 

Na Ion ale Navorslnoslnstltuut vir Wls- (Tel. 70138) I d d 
k 

'" enl e vuur oop van voorl urcnde onrus 
undlge Wetenskappe by die W.N.N.R., 1-0 ------'-----------------1 

besoek die Departement Toegepaste 
Wiskunde op Donderdag 19 Maart. Hy 
lewer om 15h30 In lokaal 409 van die 
algemene gebou by die Fakultelt van 
Ingenieurswe e 'n leslng oor "Tangent 
cones In lagrange Muldpller Theory." 

• Die kongres van die Chirurgies(' 
Nuvorsingsvereniging van Suidelike 
Afrika word op 23 en 24 Maart in die 
Langenhoven-studentesentrum gehou. 
- Die hoof van die Buro vir Studente· 

VoorUgtlng, mnr. Ernst Conradle, woon 
'n beroepsdag by die Hoerskool Empan 
geni In Natal op 12 Maart by, om aan 
voornemende studente Inllgdng te ver- 
kaf oor opleldlngsgeleenthede en stu 
dl r1gdngs by die Unlversltelt. Leerllnge 
van 01 die hofr skole In die noordoo te 
Van daardle provln Ie sal by die b roep - 
dag teenwoordlg wees. 
• Oie Fakulteit van Landhouwetcn 

skappe en die Buro vir Studentevoorlig 
ting hied saam 'n uit tailing oor oplei 
dingsgeleenthede in die landbouweten- 
kappe by die Universiteit aan by die 
Kaapse Skou in Goodwood vanaf 2 t 
Maart tot 4 April. Dosente van die fakul 
tcit en voorligters van die Buro sal onder 
andere heskikbaar wees om voornemcn 
d tudente van raud te bedien oor oplel 
dings- en loopbaangeleenthede in die 
landbouwetenskappe. 
- Die Buro vir Studentevoorllgdng 

neem ook decl lion 'n loopboanuit tal 
Ung op 21 Mart op Montagu vir kole 
Van 01 die omllggende dorpe, a ook 'n 
SOortgelyke ultstalllng w t gedurende 
23 - 26 Maart by die Ho~rskool Glmn - 
sluln In die Paarl gehou word. 
• 'n Grade- en diplomaplcgtigheid 

Word vandag in die D.F. Malan-gedenk 
Sentrum gehou. Dit is die cerste van vier 
grade- en diplomaplegtighede vanjaar. 

OUD-REGTER JAN STEYN 

1_ Neem Kennis I 

Kapitalisme het wei sy nad le, maar 
vir hom is die vryheid van die stel I die 
belangriksre, Die privaatsektor moet 
deur belastingstoeg wings aangemoedig 
word om 'n groter rol in die ckonomi te 

Die oogrnerk van 'n regverdige ge- speel, vert lop die gehi 'd van b 'huising 
k 

t d en di opl 'iding van werk rs (daar is 
meens ap moet ontleec wor : onparty- tans 'n tekort van 450 ()(X) huis ). Om dit 
dige h handeling voor di reg, onparty- 
dige politiek (stemreg en verteenwoor- di hoof It hi d h ,t hy 'n dri ledig ven- 
diging], onpartydige sosiale kanse (bv. n~)~)t~kap tU~'len.die g~,~\c~nskap,lliC' p~i 
behandeling ten opsigte van opvoedkun- v'I,\lse~tor en. die owei held beple It. Die 
de). Wat die reg bepaal, strook nie nood- yermo van di gemecnskup on~ homself 
w ndig met geregtigheid nit: _ "Th only ITe~ help ~n mannekrag t . ~()o~sl~n.m{)CI 
way that Parliament can ever make legis- gck~){)rdl~~ cr word ~~let til pnvu.\(~ kt~lr 
lation ju I is hy making just legislarion" S· fll1un~lt:1 v 'rn~o~ns en sy kundlghe~d 
(re ner Didcott).· tcrwyl <11' Stunt dl ·mfrastruklu,.,r en d~c 

g grond s derdc v nnoot v iorsren. 1 I' 
OPLEIDING - v rlening van ciendomsreg sien hy Its die 

bus] se oplossing van di . probleem, 

OOGMERK 

Hy inrerpreteer di ·.erstc Minister se 
verklarin l us 'n uitsk ike ling van irrasio 
nele b 1 IS Is tot selfbcskikking, selfver 
vulling en die skepping van strukture 
waarbinne vryh id van keuse en g elyk 
wllardigc gc1centhcid sleulcl 'Iemente is. 
In sy anraking Jl\l:t v r 'kdeswart leicrs 
w~ dit vir hom duidclik dat d:ll.Ir g "n 
g hied is wam hulle meer onlo ring 

VERANTWOORIlEUKIIEID 

Dunr rus op ·Ik" .. uid-Afrik ncr die 
veruntwoordelikheid om hy te lim tot 
die skepping van 'n meer r gvenligc- ht: 
st·1. As hi "rdie v 'nmtwlwr(klikh 'ill 
vcrmy word - dall is <lit' indc vnorspd 
huar. 

Die Tm.\t Bank h t on/ang. R I 5(JO bvgecil'a 101 die STEU£N 
BOS ,,'ll 20()01olld, van die lJllivel:,'itct't l'an Sf'lIellhosch. J/il'l' 
oorhandig Tn/Sf Bank j :> lakhesluurd "I' op Stellellbo,H.'h, mill'. 
Hem), Gouin, '11 tj 'k vir di' bedm~ cum die Unit' 'mit il se dk "kteur 
vall olltwikk .Ii"R, 'WI,.. Piel Lombard (twe 'de "llll regs). Mnr . 
1 obi, I Rou.', student .wkehesiliurder van Trust Bank 01' St :JI_ 
I nbosch, staan ,., g en di I' I:mOIl links is mill'. '1m:" van I I 
Merw', senior ont~ ,ikk lillg\beampte aan die US. 

U.U. 
MNR. ANTON VAN NIEKERK met die Kame/iersmeda(;e 

wat hy in Desember 1980 ontvang het. Die meda/je. die hoogste 
akademiese toekenning aan die Universiteit, is deur die kanselier 
van die Universiteit, dr. B.i. Vorster, aan hom oorhandiR· 
Mnr. Van Niekerk het 'n gemidde/de van 82,36% oar sew£:! jaar 

gehandhaaf. In die tyd het hy die grade BA (Adnu:~'sie), Ilontleurs, 
B. Th. en MA (Filosofiej belwal. In 1975 het hy ook die ATKB se 
landwye redenaarskompetisie gewen, was in J 977 Primarius van 
Eendrag en het hom as sportman onderskei. Mnr. Van Niekerk is 
tans nog besig met sy militere diensplig en sal vallal J April begin 
doseer aan die FakuUeit Filoso/ie. 

LU 

* fte 

AAT V.U.B • 
STELLENBO CH FOON 10 31 
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EEKSKAA TJIES 
IS VOORDELIG 

DIE H.B. Them-tearer is van- 
jaar weer eens deur talryke 

organisasies bespreek vir 'n wye 
verskeidenheid van opvoerings 
wat strek vanaf Shakespeare 
dramas tot Moderne Dans-pro 
gramme. 

REEKSKAARTJlESKEMA 
Vir Reekskaartjiehouers is daar van 

jaar ses toneelopvoerings in die skema 
opg neem waarvan di eersie Kom 
Terug Klein Sheba vanaf 12 Maart deur 
die Afrika, n e geselskap van KRUJK in 
die Thorn-tearer opgevoer word. 

April word 'n Shakespeare-maand. Die 
Universiteit: tearer is alreeds besig met 
die instudering van Measure for Measure 
vir die premiere op 8 April, en op die 
Dinsdag, Woensdag en Donderdag voor 
die Paasnuw ek kom die Engelse gesel 
skap van KRLJIK net vir drie dae met 
Macbeth Stellenbosch toe. 

MOOIMARIA 
V. naf 10 tot 13 Junie voer KRUIK 

v rlede jaar e treffer Moo; Maria op, en 
onmiddellik na die wintervakansie kom 
die Engelse spelen met Tis Pity She :\. a 
Wh()re. 

Hoewel die prys van In reekskaartjie 
nominaal dieselfde gebly het as verlede 
juar, is dit tog ietwat duurder aange ien 
dit net SeS i.p.v. agt vertoning: (in It 80) 
dek. Die verhoging, die eerste sedert 
1979, is baie redelik want beide KRUIK 
en die Universiteitsteater doen alles in 
hul vermoe om teaterpryse 0 laag 
moontlik ie hou. 

Di organiseerders het die gebruik van 
die Teaterkaartjie wat verlede jaar inge 
voer is baie bevredigend gevind, en elke 
in krywer sal weer vanjaar sy eie Teater 
kaartjie ontvang wat al ses die vertonings 
tick. 

INSKRYWING 

Om In te kryf moet 'n vorm verkryg 
ba r by die Dr m departement en 
Edrlch voltoof word en am met u tJ k 
of koutsnt afgelewer word by: Die Sekre 
tarls, Depart ment Drama, Kam r 14 
(Tel. 4721,. (lug ng by 'Drama" aan 
Andringalllreat se kant.) 

OMRUILINGS 
Inskrywers moer daarop let dat hul 

besprekingsaand vir hi ses vertonings die 
selfde moet wees. Inskrywers kan dus 
nie vir die een vertoning op 'n Donder 
dag en vir die under op 'n Sarerdag be 
spreek nie. Omruilings vir spesifieke vcr 
tonings bJy egter steeds moontlik mits 
dit vroegtydig aangevra word hy di kan- 
toor van die S kretaris. 

Die lauste opvoering onder die skerna Studente word du dringend versock 
is die bekende W())'zeck war deur die om voor 1:'\ Maart op die Reekskaartjies 
Universiteitsteater in die eerste week van an re teken, Oil hou duidelike voordele 
September op die plankc gebring word. in. 

PRYSVERIIOGING 

'n TENTOONSTELLING van 
beeldhouwerke, teke- 

ninge en houtsnee met gods 
dienstige temas deur Bill Davis 
word tans in die U niversiteit se 
Kunsmuseum gehou. 

Davi is in 1933 gebore en studeer aan 
die Michaelis Skool vir Skone Kunste. 
Daarna volg hy 'n paar jaar studie in 
Nederland, voordat hy terugkeer na 
Kaapstad as deeltydse onderwyser en lek 
tor. In 1971 word hy 'n voltyd e beeld 
houer. 

GODSDlENS EN KUNS 
Sy eerste tentoonstelling is in 1953 en 

hy wen verskeie pryse, waaronder die 
Granese Kuns-prys, Ook vocr hy talle 
openbare opdragte uit, waaronder, in 
teressant genoeg, ook die Meulsloot 
monument op Stellenbosch tel. 

NOUVERWANT 

David druk homself as volg uit OOT die 
tentoonstelling: "Die Jewe, godsdiens en 
kuns was nog altyd nou verwant. Treu 
ens, sender kun kan daar geen ware 
godsdlens wees nle. Die afgelope Jare Is 
daar so 'n Icemte In god dlenstlge ult 
drukklng In dl becldhoukun en graft 
werk (op die enkele ult onderings na], 
dat ek 'n totaal nuwe bcnaderlng tot die 
tema nood akUk vlnd. Dft het my ultge 
daag om werk van 'n nuwe Intensltelt te 
kep, wat hopeUk 'n geesteUke weerkJank 
In dl toeskouer sal vlnd." 

Een van Bill Davis se werke, wat tans by die uitstalling in die 
Kunsmuseum te sien is. 

unsprofiel: Anna-Marie Bekker 

Anna-Marie Bekker, wat 'n voor 
aanstaande sangbeurs verower 
het. 

H/v Andringa- en 
Victorias traat 

STELLENBOSCH 

7-0712 
VIA 

G BRUIKT 
AKADEMIE E BOEK 
TIKWERK BINDWERK 

POSTERS 

DIE einde van verlede jaar het 
Anna-Marie Bekker, 'n sang 

student aan die Stellenbosse 
Konservatorium een van die 
mees gesogte beurse vir jong 
sangers en sangeresse in die land 
verower. 

Die heurs vun d.' Vriende van 
die Nico Malan opera word jaarliks toe 
gek 'n Ian 'n belowcude sanger of sanger 
e wat '1\ oudisie suksesvol voor '11 pan eel 
beoordelaurs afgele het. Dit besraan uit 
twee jaarlikse pauiemente van R I 000 
elk. 

Anna-Marie se interessante en vol 
sangl iopbaan het re tis op t l-jarige 
ouderdom begin to y in Nanik se 
kinderkoor gesing h 't tydens die sir ek· 
raad S opvo ering van La Boh me. Die 
alombck nde sopraan wat tans nnglek 
Iri se or St lien bosch i , Nellie du Toit, 
her in daardic opvoering die rol van Mimi 
gesing, 

In 1977 is Anna-Marie na die Univer 
siteit van Kaapst d om die Voordraers 
dipJoma in Opera te do n. Die studente 
daar voer jaarliks 'n op ru op. Anna 
Marie het in die ~erste opera wat sy s 
stud nt by die Opernskool belc f het, 
weI 'n aunde I gch d: Sy Illoes aans die 
verhoog koonveel 
Vir Annn·Marie her 1979 v rskei . 

hoogtepune opgclewer: Sy her die hoof 
rol in 'n opera ge. ing, sowel as by Kruik 
e Jeugfees, n sy was medewenner van 
die Mabel Quick beurs, die US se groot 
ste sangbeurs. Ook her y by gele mt 
heid in die Kruikkoor ge ing. 
Die opera waarln sy ge ing her, was 

die Opcraskool se opvo ring van L .. 
Boh me - dieselfde opera waarin . y as 
koorJid haar "op rad buut" gemaak her! 
Die regi sseur van hicrdie opvoering was 
die bekende prof. Fiasconaro, Die opera 
g elskap h took uittrek els uh die opera 
by skole in die Kaap e Skiereiland op 
gevoer. 

aantal Republiekfeesgeleenthede. In die 
Junie-vakansi onderneem die koor weer 
'n wintertoer, wat vanjaar plekke soos 
Beaufort-Wes, Welkom, Sasolburg, Lich 
tenburg, Roodepoort en Middelburg in- • 
luit. 
Benewens h elwat konserte in die Wes· 

kuapse orngewing, neem die koor in 
September ook deel aan die KU Sf A 
Universiieitskoorfees. Nu di • eindeksa 
men is daar 'n kersfe . kam , en 'n reeks 
kerskonserte voor die af ! ... iitingsfunksie 
()P 30 November. 

edert 1980 studeer sy ang ann die Vroeg in Mei begin die koor se uir- Ole M tie wil dr. Johan de VlIllers en 
Stellenbo se Konservatorium. Tot huar voerings dan. Die maand sien optredes al die kooriede 'n bale suksesvolle [aar 
gr~lb~dskap~sytoegewysaanNcll~~I_~_o_._a_.I_d_a_sv_a~l_~_i_en~D_u_r_b_w_l._a_._o_o_k_b_y_~~_to_e_w_c_n_s_.~~~~~~~~~~~ 
du Toil vir haar onderrig. 
Toekom planne? Hi roor is Anna 

Marie bnie versigtig, want sy besef dut 
die musiekwereld soos 'n wipplank is - 
die een dag bo, die volgende onder. Sy 
wil nog vir ten minste twee jaar by juf. 
Du Toil studeer, en sal graag in Suid 
Afrika wit bly. 

En enige opera,,'! Sy dink dat Norma 
en Lucia di Lammermoor Vim die groot 
te uildaging vir 'n soprann is en dat 
enigeen wat daarin die hoofrol ge ing 
hel, iets bereik het. 

DIT Iyk asof die Universiteits 
koor vanjaar weer 'n bedry 

wige tydjie gaan beleef, soos 
blyk uit hul voorlopige program. 
Op 2 Maart is die eerste oelening met 

die volle nuwe koor reeds gehou. Tussen 
die feitlik daaglikse oef'ening is daar 
darem ook tyd vir twee kampe, die een 
by Mispah en die ander by Noordhoek. 

NEI..LlE DU TOIT WINTERTOER 

Lieder-Uitvoering 
DIE sopraan Nellie du Toit saam met 

Hubert du Plessis (klavier) tree Son 
dagaand 15 Maart in die Endlersaal, 
Konservatorium, Universiteit van Stel· 
lenbosch,op in 'n uitvo ring van Brahms-, 
Lis7.t- en Richard Strauss-liedere. Albei 
die kunstenaars is dosente by die Kon 
servatorium. 

Die program sluit in die eerste uitvoer· 

ing op Stellenbosch van mnr. Du Plessis 
se Drie Nokturnes, wat geba .. eer is op 
gedigle van 10lius, Eugene Marais en 
Ernst van Heerden. Dit is opgcdra aan 
Nellie du Toil. 

Die uilvoering begin am 20h 15. Die 
sitplekke, wat nie be. preek kan word 
nie, kos SOc elk. Die deure open om 
19ht5. 

Diamante 
en Ringe .... 

Vir winskopies in 
die diamanthandel 
skakel Pieter van 
Niekerk in Majuba 
2010/2235/2245 

(kamer 349) 
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SKOPPENSBOER S OPAF 
'n N UWE uitgewery is on- 

langs deur twee Stellen 
bosse studente gestig. Die volg 
ende persverklaring is daarmee 
uitgereik: 
"'n Nuweuitgewery, 'Uitgewery Skop 

pensboer', is onlangs in Kaapstad gestig. 
Skoppensboer sal veral die werk van 
jonger skrywers uitgee, konsentreer op 
versamelbundels en eksperimentele 
werk, en hom beywer vir 'n goedkoper 
en 'n vryer boek. 

Die uitgewery se eerste tltel, "Brekfis 
met Vier", verskyn eersdaags en kan be 
stel word van Posbus 855, Bellville 7530. 
In hierdie versamelbundel debuteer vier 
nuwe digters, "Brekfis met Vier" sal ver- 
koop word vir slegs R3,7S. •. 

Andre Ie Roux du Toit was onlangs in 
die nuus toe 'n sogenaamde "godslaster 
like" gedigvan hom in 'n hofsaak b trok 
ke was. Hierna het hy ook die omstrede 
verhaal god kom per vliegtuig in die 
literere tydskrif Graffier gepubliseer. In 
Brekfis debuteer hy met 'n aantal sterk 
verse, waarvan sommige spreek van 'n 
diep religieuse bewussyn. 

SUlWERVERS 
Daniel Hugo is 'n jong dosent van 

Bloemfontein wat reeds naam gemaak 
het as jongere kritikus. Hy skryf 'n suiwer 
vers wat spreek van vakmanskap. Hy is 
'n talent wat met vrug dopgehou kan 
word. 
Peter Snyders van Athlone is 'n duide 

like stem uit die geledere van die nie-wit 
Afrikaner. In Kaapse Afrikaans skryf hy 
met fyn, soms snydende humor oor die 
wei en die wee van sy mense, van die 
bekommernisse van die elkedag, en van 
'n lewe aan die skadukant van Apart 
heid. In Kaapstad is Peter reed. bekend 
vir sy dramas wat in die Volksruimte op 
gevoer is. 

KANAAL VIR JONG SKRYWERS 
Skoppensboer is nie 'n uitgewery in 

die gewone wins oekende sin van die 
woord nie. Met die groter outeursfooie 
wat aangebied word en die besonder lae 
verkoopprys is die winsgrens byna nie 
bestaande. Skoppensboer wil net 'n ka 
naal skep vir jong skrywers waar hulle 
meer seggenskap het in die besluit of 
hulle hul werk wil uitgee al dan nie, waar 
skrywersbelang bo uitgewersbelang ge 
plaas word, en waar boeke in sagteband 
maar tog netjies versorg na die lesers 
publiek gaan. 

In Brekfl met Vier debuteer vier long 
dlgter. wat elk al In beperkte omgewlng 
bckendheld verwerf het. Skoppenlboer 
het gevoel dat hulle nou In wyer gehoor 
verdlen. Die vier dlgten Is Andre 1 Roull 
du Tolt van Seepunt, DanU!llIugo van 
Bloemfontein, Peter Snyders van Ath 
lone en Etienne va" Heerden van Stet 
lenbosch. 

WIND VAN VOOR 
Etienne van Heerden van Stell -nboi ch 

het in 1978 met die .ieugverhaal Matoti 
gedebuteer en ontvang in 1980 die Pers 
korprys vir Jeuglektuur. Hy is siigter n 
redakteur van die literere tydskrif Grar 
fier. 

Skoppensboer kry natuurlik die wind 
van voor van gevestigde instansie. wat 
eie belang wil beskerm. Hierdie is 'n 
b tekenisvolle ontwikkeling vir jong 
skrywers om verby die bestaande struk 
ture te beweeg. Ondersteun dus 'n poging 
wat uit die geledere van die jong skrywers 
self kom." 

H.B. THOM·TEATER 
12-14 Mart: Kom Terug Klein 
Sheba (Kruik). 
KONSERVATORIUM 
21 Maart: Orreluitvoering d ur 
Boud wijn Scholten. 

OU KONSERVATORIUM 
17-26 Maart: USAT Dr rna 
f es. 
KUN MUSEUM 
23 F b. tot 21 Masrt: Bill D. vis, 
be Idhouer. 
U.S. FII.MVERENIGIN .. 
23 M art: "The Green Roc m" 
(Truffaut, J978). 

CINE 1 
9-14 Maart: Gloria, met sena 
Rowlands. 
16-21 M rt: Anv which WO}' 
you can. met Clint" !,ustw< od .. 
23-24 M rt: The jazz singer, 
m t Neil Diamond. 
25 Mart: Th idol maker, m t 
Roy ... hark y. 
CINE 2 
12-17 M rt: Nijinsky, met 
AI n Bat s. 
18-28 Ma rt: Dogs of war. m t 
Christopher Walk n. 

Daniel Hugo. 'n oud-Stellenbosser; wat een van die vier jong 
digteis is wat in "Brekvis met Vier" debuteer. 

Kunsnuus in en om 
'n N UWE werk deur die Kaapsiad 

se komponis Peter KJatzow di kk word op Sondagaand 22 Maart in die 1 e a e r Endlersaal, Konservatorium, Universiteit 
van Stellenbo ch, die eerste keer uitge 
voer. Die komponis i dosent by die Suid- 

• I Arrikaanse Mu iekkollege aan die Uni- K Rl.!IK-TONEEL bled Kom Terug versit it van Kaap tad. 
. . Klein Sheba op 12, 13 e~ 14 M.aart Die uitvoering word aangebied deur 
1~ ~Ie H.B. Thom-teater by d!e Univer- die Komitee vir Eietydse Musiek by die 
suen van Stellenbosch aan. Ole opvoer- Universiteit van Stellenbosch. Die sit 
ings begin om 20hlS. Plekbespre~ing plekke kos SOc elk en kan nie vooraf be 
kan gedoen word by Teaterbesprekmg., spreek word nie. Die uitvoering begin 
Van Ryneveldstraat, tel. 6168. om 20hlS en die deure open 'n halfuur 
Navrae: Mnr. J. Willems voor dit. 

Departement Drama Navrae: Mnr. J. Banni ter 
Universiteit van Stellenbosch Konservatorium 
Tel. 4721 Universiteit van Stellenbo ch 

6000 MK II Tape Deck 
6020 Tape D ck 
3030 Amps 
3020 Amps 
7020 Receiver 

Scholten be peel 
Mar u en 

DE jaarlikse dr marcos van Usat, 
die tudente-amat urdr maver 

eniging by di Universiteit van Stellen 
bosch, word gedurende 18-26 Maart in 
die Studenteteater in die Ou Konserva 
torium in Van Ri beeckstraat aang bied. 
Nagenoeg 20 eenbedrywe (waarvan sum 
mige oorspronklike werke deur die stu 
dente self i ) word opgevo r. AI di sp - 
lers en regisseur is tudente. 

A R 18 Speakers 

R 1 ,00 
AA26 Speakers 
4 ,00 

In9 I B Ii 

SUV2 2 x 40 Amp R250 SUV4 2 x 55 Amp R30 
PIONE V TEM 

Only: 

N tion I Port bla Radio MW - FM 
R3 ,00 

ALSO STOCKISTS OF : NAD : AR : SONY: SANYO : JVC : PIONEER 
TECHNICS AND TELEFUNKEN 

Church tr t 

au 
13rw 
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D IT I nle n t logle regverdlgbaar dat Ike SR·lId sy 
tempel op 8y portefeulJe afdruk nle, m ar mensllk ver- 

t aobaar. Sodoende word evolgllke sukses onderworpe aan 
die meerderheld gevoel en of sanksle gewaarborg. Ten spyte 
van algem ne tevredenheld en kondonerlng deur die meer 
held Is die' enlgste stem me wat egter gehoor word, die van die 
krldcl. Waarskynllk omdat die sulke oorweldlg word deur 
die Ind uk van 'n mlnderheld stryd wat geveg word. Net so I 
dlt nle 'n van elf prekende eer nle, maar 'n voorreg wat die 
edakteur van Die Matie het om 'n stempel op die koerant af 
te druk. Dlt ge kled deur mlddel van raadpleglng en same 
werking met veral die. en lor redaksle. Die Matie i nle Stellen· 
bosch e onopslgtellke pollsleman wat I@ en w g om toe te 
la n op elke Inkonsekwente handellng nle. Inteendeel, Die 
Matie probeer om veral meer tot u, die studente te spreek, en 
nle bllndellngs en redeloo te verval in 'n polideke storm wat 
bulte die Jurlsdlksle van 'n studentekoerant val nle, Aan die 
elnde van 'n roekelose tennyn wag 'n barmhartige resses vir 
die een, en vir die ander 'n nuwe ultdaglng. Dit Is derhalwe die 
nuut aangestelde redakteur se voorreg om voort te bou op die 
ongekende hoogtepunte van 'n vorlge termyn, of om die 
kerwe van vervall trodlslonallsme ult die moeras van ver 
onkenheld te II en voort te ploeter In 'n doodloopstraat. Aan 
dl anderk nt, met 'n kreatlef-onder oekende redak le lei aile 
paale n Rome, en Rome is glorle, hoewel Rome nle In een 
dag gebou I nle. 

OLITIEKE AK IE 
Olt I met onrusbarende ont telt nis dot kenni geneem is 

van 'n nuw konserwadew aksle - Paksas, aan die Potchef 
stroom. e Univer Itelt. Ifierdle nuwe organlsa. Ie, bekend as 
"Polltleke Aksle van Konserwatlewe Suld-Afrlkaanse Stu 
dente" word deur 10 lede v n die SR en v rskele prlmarlae en 
prlmarll onderskryf. Hoe opaarde lei rs van more hulle nle 
kan vere n. elwlg met die die ongedeflnieerde vemuwlng en 
lib rale beslag van NP beleid nle, i. onbegryplik. Onwille 
keurlg word die rol en Impak van Theuns Eloff, voormalige 
SR voorsitter, en die aanslag van buite onder lelding van oud 
Puk, Dr. Connie Mulder teen mekaar opgeweeg. Skynbaar 
was die "cost-benefit analysis" ten opsigte van reallsme een te 
veel vir die Puke Om op hierdle stadium terug te val op die 
1948 NP begin. els I. 'n totale verkragtlng van redelikh Id en Hoe het dft gekom dat Jy vir die Mej. 
inisiatlef om enlgslns as jong Suid-Afrik ner to komsgerig te M tleland-kompetlsle Ingc kryf het? 
dink. As hulle wat more die leldlng moet oomeem nie eens Wei, my kamcrmaat het my eintlik 

d k k 
sender my rnedewete ingeskryf. Toe ck 

vandag us 'n eenhel an fun sloneer nle, met hoeveel optl- daarvan te hore korn, her ck dit cers as 'n 
mlsme moet ons dan die toekomi tegemoet g an? NUSAS; groot grap beskou. 
ASH; POLSTU; en nou P AKSAS. Het dlt nl tyd geword om Wat Is [ou slenlng omtrent skoonhelds- 
teen die agtergrond van die Suid·A rikaanse-kookpotsituasle kompetlsle: ? 
te be ef dat plintergroepe en strome 'n epidemic is wat tot Dil' mceste meisi s op Stellenbosch 
verlammlna van dl stelsel lei nie? Soveel te meer die so- her 'n lac dunk van hierdie kompeti. ie . 

,., Ek was iwee jaar gelede 'n to eskouer by 
~g~e~n~a~a~m~d~a~a~n~s~l~a~g~v~n~r~e~gs~.~~~~~~~~~~~~~~~I[)ughreeksekonlpeti~c.D~wasgenoeg 
.. om enige n di > skrik op di lyf re juag. 

Di mei: ie is belaglik gernaak en swak 
behandcl, Die Mej, Handcl-kornpetisie 
was my eerste vuurdoop, Daar weer is 
die meisies baie goed b handel. Ons het 
nooit gevoel dat ons nan die preekwoor 
delik "caul parade" blootgestel was 
nie. 
lIoe slen Jy die Mej. Matieland.kom-I 

petl Ie? 
Hierdie kompetisie behoort 'n hoog 

aangc krewckompcti ~tewc~.Dhd~n ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
'n bai nuttlge doel, Die meisies wat daar 
aan d eln .em doen gewcldige onder 
vinding en mensekennis op. Hierdeur 
kon ook ons 'n bydrae vir USKOR lewer. 
Op walter manlere het julie hlerdle 

bydrae g lewer? 
Ons meeste aktiwiteite het 'n week 

voor die akademiese jaar begin. Ons pro 
gram WU! in die bekwame hande van ons 
konvenors, Steve Georgala en Carina 
Calitz. On. tuak wru hoofsaaklik promo 
siewerk vir v rskeie b igheid instansies 
wat op hulle b -un ruim d nasie aan 
USKOR g kenk het. Ek dink ek praat 
namens al die fin ali te a. ek SA ons het 
J kk r it 'n sp: n sa' mgewerk en die m i 
. ies het dil baie g niet. 
lIoe len jy Jou rola Mej. Matlcland? 
k dink dis behcls slegs dat ek 'n goeic 

ambru sadcur vir my universiteit sal wees. 
Ek voel nie dat daar 'n bepaaldc Mej. 
Matieland-becld is waaraan ek nou moe I 
voldoen nie. 
Komende van die Vry tat, waarom 

het Jou keu e op St lIenbo h geval,! 
Die me. waurskynlike keu. e sou 

seker Bloemfontein gewe s het. Aan 
ge ien ek es jaur lank daar skoolgegaan 
hel, wou ek gr. ug 'n verandering maak. 
Sl Ilcnbo eh hou maar vir alma] 'n unieke 
bekoring in. 
W t I Jou pia nne vir die toekom '1 
k hoop om aan die einde van hierdie 

jaar my universiteitsloopbaan te voltooi. 
Verder as dit het ek nog geen vaste 
plann nie. _k. ou graag open bare ska- 

lliiiiiiiiiiiiilliiiiiiiioiiiii'ioi:ii"~liiiiiiiiiCi~iiiiiiiii::;.\'.iiiiiiiii;iii;i~==~l:iii:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiililll--"iI'i'iiiiillillllll kelw rk wou do n. 

'\\)~I~~illw.. 
l~"'''''I'l-~ll "_~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~QI~~~~~~~~~:;~~~~~-o~~-~_~,~~~a;~~~ 

Regtig Jan - die Jan Maraisplein een maand voor die algemene verkiesing is nog die plek, nog die 
tyd om 'n kritiese ontleding van regeringsbeleid te onderneem. 
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Is dit nle 'n bale algemene antwoord 
deur melsle: wat aan skoonheldskompe 
tlsles deelneem nie? 

Dit besef ek, maar dit is werklik wat ek 
baie graag wil doen. Toe die beoorde 
laars by die finale keuring my vra wat my 
planne vir die toekoms is, het ek gese dat 
ek graag 'n laghuis wit begin. En dit 
rerwyl ek nie eens die rcuk van rou vle is 
kun verdra nie! 
Wat is jou opinle omtrent kleredrag? 
~k hot! van 'n deftige voorkoms, soos 

getuilleerde klere en hofskoene. Dit pas 
egter nie jui. by 'n : tudent wat vyf minute 
voor haur klas op haar fiets spring en nog 
probeer om betyds t • w es nie. Die mode 
behoort nie laafs nagevolg ie word nie. 
Klere moet gekies word om die beste in 
elke persoon na yore re bring. Klere mod 
gemaklik maar nog steeds netjies wees. 

Ontmoet ons 
Mej. Matieland '81 
VANJAAR se Mej. Matieland is ... rik,a van Reenen, '~ derd~ 

jaar B.A.-student van Marquard. In n gesprek met Die Matie 
het sy onder andere 'n besliste mening oor koshuis-skoonheids 
kompet isies uitgcspreek. 

Prof. Nlc Olivier I onbe trede allnge 
wy s die P.F.P _ se Pllrlementere Kandi 
da t op Stellenboscb vir die komende 
algemene verkle lng. 
Hy het die grade B A (cum laude), 

M A in Bantoereg en administrasie (cum 
laude), en LUi aan die Univer iteit van 
St lien bosch behaal. Hy het sy universi 
teit in hokkie verteenwoordig en was 
ook 'n studenteraadslid. 

Hy was die eerste voorsitter van die 
Kaapstadse Concerned Citizens Commit 
tee wat huJ oor die plakkersituasie in die 
Skiefeiland bekommer het, en nasion ale 
ondervoorsitter van Verligte Aksie. 
Later is hy a Navorsingsdirekteurvan 

die P.F.P. aangestel en in Januarie 1981 
verkies tot die enigst benoemde parle 
mentslid van die P .. P. 

REDAK 1981 

HOO -REDAK 'EUR: COENRAAD PIETERSE, Eendrag (Tel. 3627); Re 
dak Iekanroor. Lnngenhovcn enrrum B6 en 438 (1 el. 5979) Rood kr ppe: 
Sekreture: e, Studenreraad k ntoor, LSS. (T I. 70138). 

ASSISTENT-HOO.FREDAKTEUR, IAN THERON, Silverrr s, Jan Cilliers 
srraar n el. 2122). 

ADVERTENSIEBESTUURO .RI PIETER VAN NI KERK Eendrag (Tel. 
2136/517). 

AKTUELE R ~OAKTEUR: A.P. rwnssn» VAN DLm. WhS'IIlUlZEN, 
Buitenkringweg 79 (Tel. 4417). 

TAAI.REDAKTlUSJ.;, SANDY VENTER, Rhenish High School (Tel. 2022). 
NlJUSREDAKTIW lINUS MARAIS. Eendrag rrer. 2135/617). 
SPOR'fREDAKTRISE, KAI IN POIlL; Nernesia. ' 
INTERUNJVER E E R .. OAKTEUR, l'RANCOIS DU BOIS, Eendrag 
(Tel. 2135/6/7). 

,OSIALE EDAK EUR, ELBERT UYS, Eendrag (1 I. 2135/617). 
KUNSRF.DAKTEUR, jAPlh PlENAAR, Hui Visser ('l I. 2(32/85/86). 
HOOFJiO OG AAF, K( HIE SPAMhR, Eendrag I'I' 1. 2135/617). 
P()lPR ~NTTEKRNAARI '1 HOMAS TYLER, Huis Marais (Tel. 2234/87, 
6500). 

HOOI.VERSPREIDUR, NUL MULLER, oekoms, Jan Cilllersi rraat (Tel. 
232j) 
.KREl ARESSR, Vukant 

SUI -RIWAKTEURS, NUUS, V' k 1II. 
UHREOAKTEURS. SPORT, ANT N TAUTE, Buis Marais n AT VAN 
RENSBUHG, Sabo Sela. 

SUB-REOAKTEUR INT ,RUNIVERSI1' RI hSTEI L • BOLL 
UIJ-R .DAKTRlS " SOSIAAI., ADIU TROSKIE. 
suu-a OAKT ISE\ KOSHUIS1~1 11..ZE KRIGE, Zwaanswykwcg 6, Stellen- 
1>0 ch. 
U • EUAKTRISE, KUNS, 1M NAUDh, Dorp traat 162. 

NUUSVERSLAGGEWERS, R. hngelbrecht, G. Uys, n.M. jacohs, H. Smith, 
M. lift, A. 00 thuizcn, P. Pretorius, E. Steyn, D. U( sclt. 

SPORTSI.AG EW ,RS. P. Conr di , M .. toth rg, L. Jonker, H. Smit, 
C. 00 thuizen, J. Johnson, A. Mey r. 

INTERUNIVER .. ITER ~ VERS AGGEWE SI H. Wiid, J.F. Joubert, J. du 
PI is, J. Kruger, J. Alii on. 
OSIALE VE LAGGEWER. A,D. Keet, J. Mouton, L. Odcndaal, P.J. 
Labasch glle, R. van W ardr, A. Tro. kic. 

KUNSVERSLAGGEWERSI '. de jager, A. EI , II. van Niekerk, Lis Mas, 
R.B. Mu . mann. 
o HUIS VER LAGGEWE I Gerh' rd Muller, Andre ~temmet. 
o 0(; AW.I Vakant. 

MATIE ~ 
GESPREK 

ANDRIC US V.D. 
WESTHUIZEN GESELS MET 

ERIKA VAN REENEN 

Die Naslonale Party se kandldaat vir 
die kom nde verkJesing I. Min. Hennle 
Smlt. Hy is op 10 Julie 1958 verkies tot 
L.V. vir Stellenbosch en is sedertdien 
elke keer met 'n groot meerderheid 
herkies. As student op Stellenbosch was 
hy onder andere die wenner van die 
Senior Redenaarsbeker van die Debats 
vereniging. Hy het die Universiteit op 
die tletiekbaan en rugbyveld verteen 
woordig. Na verwerwing van sy B.Com. 
graad i hy aangestel in die redaksie van 
Die Burger. Sy eerste portefeutje as 
minister was die van Kleurlingbetrek 
kinge. Vanaf 20 Nov. 1977 is Statistiek 
ook aan hom toegese. Op die oomblik is 
hy verantwoordeJik vir die portefeulje 
Po - en Telekommunikasiewe e. 
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NUWE GRONDWET ONDER SOEKLIG 

DIE voordele van die nuwe stelsel gaan IE gesprek rondom 'n nuwe grond- 
hand aan hand met die beweegredes wet. vir die Studente-unie van Stel- 

vir die soc':e na die nuwe bedeling. 'n len bosch moet ten aile tye gekoppel word 
Studenteparlement van 60 verteenwoor- aan die beginsels van demokrasie, van 
digers sal'n veel breer bar s is van verteen- groter inspraak en beter verteenwoordi 
woordiging bied, en sal meebring dat 60 ging van die studente in die Studente 
i.p.v. 13 studenteleiers aktief betrokke is -Iiggaam. 
by die organiseringsproses op die kam- In dieselfde gesprek mag die afgelope 
pus. Die ingeboude instrumentc van vier jaar se gebcure rondom die Studente 
terugvoering (vrae, verslae, verantwoor- raad nooit vergeet word nie. In 1978 het 
ding) en tug (ontslag) behoort van die die Stud nte-unie bepaal dat dit wei die 
Studenteraad ook 'n meer gekontroleer- taak is van sy studenteleiers om ook op 
de en effektiewe liggaam te maak. politieke terrein kreatiewe Ieiding te v r- 

Die hoofbeswaar teen die voorgestel- skaf. In 1980 is 'n Studenteraud surnrnier 
de bedeJing is dat minderhede hul kollek- uit die kussings gelig juis vanwee 'n twis 
tiewe bedingingsmag sal verloor vanwee punt rondom 'n politieke geskil. 
stemverdeling en derhalwe nie propor- Waarom gebeur dit dat . tudente elke 
sionele verteenwoordiging sal geniet nie. jaar rondorn Allgustusmaand persone 
Dit is moeilik om hierdie stelling te fun- verkies om hulle te verteenwoordig om 
deer omdat die wiskundige modellering dat maar net weer hulle rug te draai op 
van die verkiesingsproses besonder kom- dieseJfde verkose leiers? 
pleks is, maar dit wil tog lyk asof dit 'n In kort le die fout na my rnening by die 
wesentlike gevaar is, veral omdat die hele stelsel van verkiesing en die huidige 
meeste koshuise net een sr-veneeo- struktuur van die Studenteraad. Die stem 
woordiger sal he (en in elk geval nie van 'n student raak byna irrelevant wat 
meer as 3 nie). mag betref, nadat hy dit uitgebring her. 

Die voorafgaande is die belangrikste Dit behoort anders te wees. Meer stu- 
voordele van, en besware teen, die voor- dente behoort meer inspraak t he in 
gestelde stelsel. meer aangeleenthede op 'n meer ge 

reelde basis. 
Daarom dink ek dat die tyd aange 

breek het dat Stellenbosch daadwerklik 
inhoud sal gee aan sy stelsel van verteen 
woordiging deur meer studente te be 
trek by beleidvorming deur studente wie 
se standpunte by hulle goed bekend is en 
waar : danige studente meer gebind is 
aan die wil en wense van hul kiesers. 

PROBLEME MET DIE GRONDWET 
- ROLF BEHRENS 

heel onder studente aanwakker, iets wat 
op Stellenbo ch broodnodig is. log het 
k prs kti . e bedenkinge our 0 'n lig 

gaarn. Daar moet onthou word dat Stel 
lenbosch 'n homogene studentegemeen 
skap is waar verteenwoordiging maklik 
op 'n direkte dernokratiese wyse kan ge 
. kied. Met die invoeging van 'n Studenre 
pari ment tu. sen die, tudenteraad n 
die Studente-unie word b sluitneming en 
werkuitvoering onnodig ingewikkeld 'n 
lomp. Die Studenteraad se bevoegdheid 
en verrnoe om dinamies en vinnig op te 
tree sal ernstig deur die SP belemmer 
word. Verder s I 'n liggaam van oor di 
50 men e haw onhanteerbaar wees, veral 
as alrnal aktief d elneern. 
Ten tweede moet ook ' vra word of 

di voorg estelde samestelling van die SP 
beter vert enwoordiging as die huidiae 
teisel sal hied. Dit verg net 'n baie oor 
sigtelike analise van studcntegetalle om 
agter te kom dat di antwoord NEE is. 
Daar i. ongeveer 5 100 koshuis-studente 
en 6800 privaatstudente op Stellenbosch. 
Volgens die voor J • telde grondwet sal 
die koshuis 29 parlern ntsverreenwoor 
diger he en die privaatstud rue sleg 15 
(Tygerberg en Saldanha uit 'c. luir), Dut 
hier 'n groot wanbalans i. , spr .ek van 
self. Hierdie wanbaluns word no' grot r 
indien in ag geneern word dat dit mee I ul 
senior studente is wat privaut bly en ook 
die leierskorps op St llenbosch vorm, 

H t Stellenboi ch 50 mens ru dig om 
hom eff kti f te verteenwoordig en j\1 
daar werklik soveel mense op ons kum 
pus war bereid is om duarvan work I 
maak '! Di huidige stelsel kan met 'n 
paar wysigings die bestaande probleme 
uitskakel en steeds vir effekti w ver 
leenwoordiging . or t. 

HIERDIE Menings-aktueel is.geskep om ~e~r nuwe beweging aan die gang te sit om die doo~e 
punt in studentebelangstelhng wat bereik IS rondom die voorgestelde nuwe grondwet van die 

Studente-unie te probeer uit die weg ruim. Die saak geniet tans weer die aandag van die Studentc 
raad, en sal heelwaarskynlik eerskomende naweek by die Stellenbosse leiersberaad bespreek word. 

DEELNAME TEENOOR REGVER· VERLEDE WYS VERANDERING 
DIGE VERTEENWOORDIGING MOET KOM - WYNAND NEL 
ANDRIES CALITZ 

hui. e reeds as administratiewe eenhede 
opereer, sou die inskakeling by 'n nuwe 
stelsel op hierdie wyse veel vinniger en 
gladder kan verloop. Dit kan egt r nie 
ontken word dat daar w senlike pro 
bleme kan bestaan met koshuiskiesafde 
lings nie. 

lnstellings soos die doop, koshuissport, 
en verstikkende reels en di houvas van 
'n geheime organism ie soos die Ruiter 
wag maak koshuise dikwel die ba lion 
van gebonde Afrikanerdenke op Stellen 
bosch. 'n Gevoel van onderhorigheid aan 
geheimsinnige meesters en 'n st rk pre 
mie op suksesvolle sosialisering maak al 
wykende standpuntinname dikwels on 
moontlik. Tensy hierdie g vaar b . ef en 
besweer word, kan Siellenbosch in meer 
as net 'n politieke sin, tree agteruitval 
met die nuwe stelsel. 

D' . Studenteparlement het verled 
juar 'n komitec aunge tel om die r ,g 

I m ntere posisie van di tudent parle 
ment te onder.o k. Daar dit spo dig 
duidelik wa dat dit sinneloos en sells on 
moontlik sou w es om die Studenteparl • 
ment in isola s i te beskou, IS die geheel 
van studentevert nwoordiglng ond r 
die soeklig g plaas. Na die uanhoor van 
die voorstelle van 'n aantul studenteleiers, 
het die komitee breedvoerig v rsl g g - 
do n oor die hel ist 'em van stud ente- 
vert enwoordi ling. 

'11 Totaal nuw st Is I is vooru st '1. 
Hier volgcns sou die Studcnreparl men I 
die primer-vcrkose liggaam wees, Elk 
koshuis us kicsafd ling sou pro rata 
t us. en een en dri v rt .enwoordigcrs he. 
Ten eind te veri eker dat <III i bekwumes 
betrokk is, is duar 'n klein 1:\t't al g 'nomi 
ne rd lede. In totual sou die Studenie 
parl ment I us. en 60 en 70 I edc h£·. 

Uit die Studentcparlcment word 'n uil 
vo ronde komiree of dan die • tudenr . 
rand d ur di parlcmcnu led all ienlik 
reki ·s. Die SR is die uitvo erendc Ii zgaam 
van die Studentcparlement. Law g - 
nocmde h t in hoofsuak 'II b lcidmak en 
de funk. ie. Di voorstelle maak voor 
siening vir die ontslnu van beide Stu 
dentepurl ment- en SR·lt:d onder he 
paaklc omstundi ih de, 

Pogings om hi I di vo irst lie hy wyse 
van 'n monstcrv .rgadering in wet king re 
stel nadut dit in 'n konsepgrondwet v r 
vat is. het rnisluk sond r dat die g voel 
van die stu lent s-unie ooit behoorlik ge 
toets is. 

Rolf Behrens 

Lening e kaf 

Daar bestaan twee probleme met die 
implementering van die nuwl,; stelsel, en 
hierdie probleme behoort aandag te ge 
niet voor die finale goedkcuring van die 
konsepgrondwet: 
• Daar bestaan tans geen Val te komitees 
van die Studenteparlement niet en daar 
word ook geen voorsiening gemaak 
dat SP-Iede enige bydrae hoef te lewer 
op enige SR-komitees nie. 'n Verplig 
ting behoort in die Grondwet ingebou 
te word om SP-Iede te dwing om deel 
te he aan die werkproses op die kam 
pus. 

• Sonder om die meriete van die ge 
nomineerde SP-lede te bevraagteken, 
sou dit meer bevredigend wees om te 
vereis dat slegs kandidate in die voor 
afgaande SP,verkiesing weer nomi 
neerbaar kan wees. 
Die sukses van die voorge telde bede 

ling sal uiteindelik bepaal word deur die 
ntoesiasme waarmee Ike koshuis die 
SP-verkie. ing aanpak. Die voorgestelde 
bestel verteenwoordig 'n stet el van gro 
ter beheer en betrokkenh id deur die 
Studente-unie, maar sal disproporsionele 
verteenwoordiging in die hand werk. 

BY 'n nadere bcskouing van die voor- 
gcstclde grondwct vir dk Stud nt - 

unie van Stell nlx). ch i. daar tw c husi . 
se vrae wat beantwoord mod word. I' rs· 
tens, is di daar telling van di . voorgc 
. telde parlcment werklik nodig en prak 
ties werkl;aar'! Oi totstandkoming van 
'n StudenteparJement het be. Ii moont 
Iikhede. Dii kan 'n forum sk p waar SIU 
dentc hul mening oor 'n wye pektrulll 
van sake kun lug. Oit kan selfs 'n groler 
betrokkenheid by aktuel aangel' nt- 

OJ> die V rgadering van dit' Studente 
rand g hou op 2S Fe bruari 19H I is 

enparig besluit om Studcntcraads 
lenings af te skuf. 

Dit word her' alll lUI die handc.:lshank 
en di' Univ I it 'it in lrliks gcsum 'ntlik 
R4,O miljocn in di VOWl vlin knings mlll 
studente hcskikhaar stel tc:cnoor di 'SR 
se skrnl ongevecr R~ 000 per ia.ll" wa Ir 
uil g woonlik l tot S I 'njngs per jUt I g - 
geewonl. 

Andries Calitz 

Wynand Net 

EK twyfel nie aan die wcrkbaarheid of 
selfs wenslikheid van die voorgestel 

de grondw t nie. Die uitgangspunt van 
die opstellers was deurgaans dat stu 
dentevertcenwoordiging oor so 'n brce 
ba .. is as moontlik moet sny. 'n Verte n 
woorcligende Iiggaam van 60 lede verkies 
uit kie afdelings realiseer hi rdic mik 
punt m.i. die be leo Vir doeltreffende 
admini tra~ie n uitvoering is 'n klein en 
selfs effens outokratiese liggaam nodig. 
Hier tree die Studenteraad wat uit die 
Studentcparlement verkies word, na 
vore. 
Twee aspekte verdien verdere bespre 

king. In die eerste pick is die verhouding 
IUS en die Studenteparlemcnt en die SR 
van kardinale bdang. Oit behoort duide 
lik te wees dat die twee ligg me nie teen 
oor mckaar staan nie. Die SR is 'n uit 
breiding van die werksaamhede van die 
Studenteparlement. SP-vergaderings sal 
altyd di SR insluit terwyI die SR hom elf 
kwalik sou kon Iosmaak vna die SP. 

Die besluit om koshuise as basis vir 
kiesafdelings te gebruik het r eds heel 
wat bespreking ontlok. Die moontlikheid 
van 'n fakulteits· of geografie e basis is 
verwerp as onprakties. Aangesien kos- 

ittcr van die P, word die liggaam g - 
kniehultcr d ur sy tot tl" gebr k aan uit 
voer nde magt . 

POLrIIEK. TUm S 

Fran~ols v.d. Merwe 

DIE NUWE GRONDWET - tN PER· 
SOONLIKE SIENING - FRANCOIS 
VAN DER MERWE, 

N A 'n passi w tydp rk van 
amp r 'n jaar funksione r 

die SR nou we r na w nse. Ad 
ministratiewe sak neem so 
vroeg in di jaar ongelukkig b i 
tyd in beslag. Politie kr tiewe 
uitsprake is du uitcraard eers 
op die agt ergrond gcskuif. 

Mnr. Wynand Nci h·t 'n mosie VOt r 
gcste1 waarvolgens die SR die sameroc 
ping van die Studcnte-parlement tyd lik 
opskort. Oit i kla \rblykHk 'n wegb rei 
der vir die voorg telde nuwe grondwet. 
Die mosie is h I ig, maar on ukse. vol 
deur mnr. John v n Bred en mej. Lennie 
Metcalfe teenge taan. tn Warm be pre 
king kan dus v rwag word wanne r di 
nuwe grondwet ,elf voor 'chou gaan 
word. Volgens mnr. Nel, . elf 'n oud- voor- 

R 

OMIT • 
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"EN nou, meneer Rodriguez, vir 
tien duisend rand, wat is die 

maklikste manier om al die 
studentetr kplei t rs op te noem? 
U het tien sekondes - begin 
NOV!" 

"b .. e die administrasiegebou, e-e .. 
hmm di biblioteek, enne a .. a-a ... " 

"Nee Rodri, daar is 'n maklikcr 
manier - laat die voetslaan aan [ou 
vingers oor - gcbruik Die Matie se 
bladsye!!" 

Die Strand (of Bikini-beach) is gc .. 
wis en van die sterkste trekpleisters 
vir ons tudente. Vcral gedurende die 
somermaunde i. die wit e sand g .. 
woontik vol (ja, srnaakvoll) g pak met 
luilekkcr lywe wat elke onncstraaltjie 
behaaglik absorbe r. Ironies g no g 
kie die meeste studcnte di snelwcg 
sec toe met die aanvang van die toets 
of eksarncnseisoen. Dan is di t die ideale 
geleen theid vir di manlike Speedo 
korps om met socpel spi re tu: sen 
vlentertjies materiaal, "blinde" son .. 
brille en Coppertoue-geure dcur te 
loop m t die oog op 'n "toevalllge" 
ontmocting. Met stowwerige brander 
planke op hul motors s dakke pro 
beer bale "highway-surfers" die aandug 
trek, maar dieg ne wat wild en wakker 
"touch-rugby" tussen die sonaan 
bidder pro beer speel, beland gewoonlik 
gouer met bal en al langs 'n geunponeer 
de skoonheid. Die strande is beslis 'n ge- 

wDde wegbreekplek, want daar kan jammer ~at 'n !"~n in die proses 
selfs die on ansienlikes van oog agter soms aansien en rlgting kan verloor ••• 
'n strooihoed en onsambreel skull, Gedurende die week is die onder 
want die son en die water is vir nie- keie dameskoshuise 'n voorloper wat 
mand'n bedreiging nie , , • kuierplek aan betrcf, Wat is dan nou 

lekkerder as 'n koffietj ie , 'n beskuitjie, 
'n ge .elsi en'n knypie in die donker? 
En Vrydag- en Saterdagaande bly 'n 
okk ic in die Gat imrner gewild. Met 
musiek in die ore en ritme in die lyf 
word daar gel angarm , gesakkie- akkie 
en geskud tot laatnag toe. Wie het ge 
se ons tudente kan nie kersvashou met 
die boerem n e van wei er nie? 

MAGNEET 

Vir die platt 1 ndse stud nt bly 
die roman tick en avontuur van die stad 
Kuapst d soos 'n onaantai bare mag 
neet. Die berg, die seevoels, die idilli 'C 

natuurskoon (van die Kompanjiestuin) 
en die g heim . nnige naglewe van See 
punt lok naweck vir naweek sy kwota 
plesierso kers. Pootuit (en "jyfsecr) het 
menigc jutfroutjic al 11(1 luitingstyd by 

I ian theron I 
haar ko: huis opg duag, maar. elf. die 
boete gchef kon nit; cksta c demp 
waarrn e "die stad se liggi s" b ' ryf 
word nic. 

STATUS 
Terug op die Bo lok die Dros, De 

Akker en Tollies (laa: genoemde sal net 
deur die Raad vir Nasionalc Gedcnk .. 
waardighede van ondergang gered kan 
word!) nog hul g reeldc (of ongereel 
de) "customer". En die toeloop na 
die Lanzerac se stoep genict steeds 
voorrang by elkeen wat so 'n bictjie 
"class" tot sy status wit voeg. Tog 

SAMESANG 

Sondae word g kenmerk deur 
stringe stud nte wat uitbeweeg kerk 
toe. Sam sang in 'n stampvol studente .. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ke~w~nog~~d'nbcle~~wd~ 
mens vir geen geld ter we reld kan koop 
nie, Die kerktrekpleister is gewis nie 
altyd (soos diJewels beweer word) die 
teenwoordigheid van 'n dame aan die 
IY nie, maar dit is die krag wat uit 
elke boodskap, hoe gering ook al, straal 
wat 'n mens die moed gee om die dag 
van mOre met vryrnoedigheid binne te L- ~ _ 

gaan. 

W'thtw .•. 

RED was waiting in the park. The cars droned silently in the 
distance. Sunlight seeped through the gaps in the trees. There 

was a freshne in the morning which made the waiting worthwhile. 
People walked past him occasionally and he noticed how quiet they 

were. A few of them whispered as if life were a ecret. 'red aw how peace 
fullife could be. 

cosruass AND HANGOVERS 
Back at the Organization there was a f~ tiva! on '. The people had parti~d 

the previous night and the remnants of their gallivanting had left the town In 
a me. s. Neverthele , the stalls had be n erected and the multicoloured 
co tumes and hangovers were peering at the early morning sun when Fred 
had gone off to the park. Everyone had been so loud and imperiou the nigh t 
before. 

VENTURE THE FESTIVITIES 
So Fred had decided to meet her h re this morning. He would pend 

awhile talking to her and th n, a companied by her. he would venture the 
festivities of the day. 

It seemed to be only older people in the park. cared of breaking the 
beautiful- ilence, they walked lowly wi thou tab yance. Fred waited patient 
ly. She would arrive. 

A NOISELESS ACfrvrrv 
Along th path scampered a squirrel. It bound d, came to a halt. and 

graciou ly raised its tail. Fred, at mot ont s. It ran away. Birds <.:alled and 
crept between the ferns. All wa a nois Ie s activity. 

Fred hoped she would come. H kn"! not to get up, et if he w la te 
because it was her own d cision whether to arrive or not. The fe. tivaI had 
probably started. But Fred could not ven hear th band from where he was 
sitting. 

FOLLOWING A SQUIRR L 
He saw another squirrel. It had Wl acorn in it. mouth and it sat on it 

hind legs. It waited. Fred leant forward. When it. campered off, Fred foUo,w 
ed. It kept turning to see if the man was still following. Having scrambled up 
a tree it nibbled the acorn and, with a fluffed tail, looked down onto Fred. 
It jumped down and Fred eagerly follow d again. But before he could rea~h 
the next tree the quirre) had disappeared up its trunk. l'r d waited aWhile 
and then smiled. 

EYES OF NATURE 
In the meantime she had arriv d. She had changed his mood by way of a 

squirr I and he asked her to come back to the festival witll him. She lQoked 
at him with her ey of Nature and shook her bios med head. 

Fred walked slowly through the park, knowing he would not tay with 
him for long. If only he might remember her every feature. He knew, he 
heard the encroachil18 festival. that he would have to com back again. 

Michael 

STIMULANT 

Karnaval en Intervarsity i op ig- 
elf lokrniddel soos min. Die pret en 
komp ti ie w t dit inhou is '1\ stimul 
ant vir elke student. Uitbundige same 
syn, harde werk, pangee en op en 
wakker de Iname is kenmerke wat oor 
die jare heen gesorg het vir tradisie 
sond r wcerga. Dit het bewys gelewer 
dat daar in clke student 'n mate van 'n 
aktcur skuil: hetsy op 'n bewegende 
vlot of op die sing-song pawiljocn. En 
vir alma! wat die kreatiewe gawe om tc 
kan "act" a 'n stille bckoring be. kou, 
beveel ons USAT se jaarlikse dramafcc. 
met vrymoedigheid aan. 

HERKOU 

Saans mi kerk is die Spur seker die 
gewildste byrnekaarkomplek. Oar 'n 
koppie koffie en 'n "cheese slice" 
word daar rustig herkou oor die Val 
van die Plaza die nuwe superrnark 
(net om die hoek) en voorgeskrewe 
boeke wat nic beskikbaar is nie. Dan 
word daar (steed baie rustig) koers 
gekies in die rigting van Die Laan 
(immergcwiJd) en so aan tap-aanstap 
leer ken twee tccnoorge teldes mekaar 
op 'n ander rnanier, 

Herek amen. i amper net so gewild 
as die twce Cines op Stellenbosch. By 
laasgenoemde word die "crooks" dik 
wels deur die "cowboys" doodgeskiet, 
maar by die Hereks, Jan skiet die 
arme verdediger telkens verdere skote 
in die lug. En 'n dooie student is ge 
woonlik 'n historiese student. 

BELOFTES 
Wanneer politiese taksiegroepe me 

kaar op di Akker in di hare vlieg, 
kom dit nie an op WI , wat en waar 
jy is nie, maar an wie e Hnt jy staan. 
Bloedlrook gcspreklcc rondom die ASS, 
NUSAS en POLSTU het al onderling 
pia evind teJWyl die ond keie NP 
en PJ'P-ondersteuners m knar al byna 
byna met lekkerse insnedes en belof 
te doodgegooi het. Ag, dankie tog vir 
verenigings 8008 die BTK en Staatmak .. 
ers om op terug te val - as die politieke 
trekplefstcr doodgebloei het, bn 'n 
mens aJtyd jouself in die berghut of 
seiltent tot nugterheid vermaan! 

WAGWOORD 

"Sports" is nie net 'n tudente 
wagwoord nle; dit is die wese waarop 
elke student e innerlike ingesteldheid 
gebou is. Of dit nou 'n braaivlei by 
Melkbaai, k huisrugby op Coetzen" 
burg, tn seksie-uitstappie by lonker· 
hoek of 'n fietsrit oor Helshoogte is; 
aUes word sang pak met die oog op 
die "sports"-trekplejster wat daaraan 
verbonde kan wees. Dit is immer, deel 
VWl studentwe . 

011 W" I, Nllw, V",. • • 

LKE hond kry sy dag ... " 
Hierdie bekende gesegde kry telkcns opnuut gestalte wanneer 'n vonnis 

na afloop van 'n lang hofsaak gevel word. "n Opgeskorte vonnis, Vyf jaar 
gevangeni straf. Lewenslank in die tronk. Die doodstraf. 

Op Golgota het Jesus ook Sy dag gekry to regter Pilatus Hom aan die 
volk oorgelewer het. "Kruisig, kruisig Hom!" Met hierdie afgryslike daad 
het die grootste oordeelsfou t in die gcskiedenis van die wereld se regstelsels 
'n waarheid geword. Kort nadat Jesus die laaste asem uitgebJaas het, het die 
hoofrnan oor honderd God verheerlik en gere: "Waarlik, hicrdie man was 
regverdig", Maar dit was te laat. 

En tog het Jesus self nooit veroordeel nie, Selfs aan die krui het Hy 
gese: "Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle docn nie", Sy 
kruisiging was juis die weg waardeur vergifnis vir ons sonde aangebied is, 
want die bloed van Jesus Christus reinig on van alle sondes. Met die weder .. 
kerns sal God die enigste regter wees wat 'n vonnis oor elkeen van ons sal 
uitspreek. Laat ons dan met blymoedigheid opkyk na die kruis, sodat elk 
een wat in Hom glo, nie veri ore mag gaan nie, maar die ewige le we kan he. 

TOE Gotlieb A. die Vergadersaal binnestap en die voetgestamp, gejil en gefluit 
asof .. onbeheerbaar losbars, is hy nie in die minste onthuts nie. Realis wat hy 

is, het hy lankal reeds besef dat Die Vergadering nie hul obvieu e ontroering on .. 
bepaaId kon onderdruk nie. Vroeer of later moe dit deurdring, dat Die Monu 
ment tussen Die Sentrum en Die Biblioteek, neg ter gedagtenis aan Nelson M, 
nog tot stcun van A.P. Tee opgcrig is, maar enkel en aileen ter solidariteit met 
C'JOtJi b Antonie Thoonissen. Soli Gotlieb Gloria, dink hy bly/antisiperend/slirn. 

POLITIEKE VERGADERING 
Die lid vir NAT (Naarstigtclik-Ag tiende-eeu e Transportryers) i opdringerig .. 

nel op die been. Ek stel voor, krou hy aanmatigend, dat ons vanaand se poli 
ti ke vergadering bywoon. Aag bois, krys iemand aan Gotlieb se verre linker 
kant. Waarop die lid vir SUIP (Sarnesang en Uitermate-Intcnsief Paartiehou) sy 
hangover geheel in die verdoemeni in weg krik, 

Wic, wil professor Van Brakel ontstemd weet, is die preker te sodanige by 
eenkoms? En hy blnai r cds met 'n droewe ge ig in sy eie geboekstaafde Onge .. 
lukkigc Ondervindingc met Onbevoegde Oratore, op ock na 'n gepa te aan 
haling. 

HA .. HA, WHAT AJOK r 
Die spreker, se di NA T .. lid dapper, i niemand minder nie a Minister Ha .. Ha. 

Burrp, toon die lid vir PROGS (Pupils Re istance: Organizing and Governing 
Society) sy ontliteltenis. Ha-Ha, what ajoke!. se hy suurlslnies/veral slim. 

Dit kos die somtotaal van die professor se sjarme om 'n algemene verwurgery 
te verhoed. Die uiteinde was 'n lang optog na die Stadsaal, met die PROGS-lid 
skoppend en skreeuend tussen twee gede termineerde en slepende lede. 

IN 'N GAT GETRAP 
Die lede van Die Vergadering het egter toe nooit almal by die byeenkoms 

opgedaag nie. Die lid vir NGK (Noemenswaardig-Genasionaliseerde Kongre 
gasie) wat, in navolging van die drie en dertig jaar oue tradisie, 'n aansienlike ent 
agter die NAT-lid gestap het, het onsiende in 'n gat getrap en geval. Daar het hy 
ongesien bly Ie tot 'n Barmhartige hom op sy donkiekar gelaai het. - 

(Die GOMLASTIl-XGOGGA klap sy Hansard verwy ingsbron toe en skryf in 
sy notaboekic: Vanaand is weer bewys, dat om vinniger te dink as ander, nie van 
jou 'n goeie spreker maak nie. Hy here sy potlood.ln sy oe blink die aandoening 
en hy mymer, nie meer wysieloos: Oh days of wild delight ... En, onherroeplik, 
klink die melodie op vir almal wat kan hoor.) 

BARENDVOS 
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HUIS DIV 
Ek dink dis bak- om 'n Matic tc 

wees! Die orientering is beslis 'n moct, 
Seniors sc bcproefdc mctodes maak 
van wondcrwe en., studentc. 

NEMESJA HUIS TEN BOSel1 

'N GROENTJ E 
EE STEIND u 
HIER so teen die twe:de wee~ se kant het ons die groene~jies v~n die ka~pus - bedcesdc, bedasdc 

manne en skaam ou juffroutjies bygeloop en hut beskeie menmg van die lewe op die Akker gevra. 
Die resultaat lyk so: 

IRENE 

My ecrstc indruk van die koshuis Rcgistrasic is 'n kopsc r! 
was: "Yes, pragtig, dit lyk amper soos The "doop" isn't that bad. 
'n hotel!" maar nadat die ouers weg is, Toe die klasse begin hct, m cs ons 
hct vele eerstejaars "n under indruk be- harder konscntrecr om ons oogledc van 
gin kry. Op die oomblik is die HK van meka r af te hou, as om to lui ter lin 
die mccs gchatc mensc, maar ons wat die "prof' sc. 
hoor dat ook hullc baie vricndclik kan. 
wces mi twee wcke. Kos en fasiliteitc is NhRINA 
PUIK! . , . , Die karnpu: lyk s over bale lckker en 

Stcllenbosch, jY ~ pragtigl dit lyk of ck dit sal gcnict, Almal lant 
. St~lJe.nbosch Untversttct.t sc kamp~s jou baie w ·lkom vocl. Di ko hui 
IS erug in sy soort en hier hcers n begin nou cers lckker word. 
tekk~r studcnte-atm~sfee:. . 10ew~1 Die dopery is uiters sleg! Dit In t 
e~ d~nk. kat ontgrocnmg n ~ale gocic voel 'n mens of jy dadelik wil op. kop! 
ding IS, IS ck van men.mg dat dit gesta~k Ek hou baie van Stetlenbosch. Die 
moet word sodra die klasse amptelik k . ( t t' N" di b . Dit k f t d ampus I' 'Ill, S ic: en rma 1 ic 
cgm. 1 raa HIS cren . beste koshuis. Die door> is nie te erg nie 

en baic nodig, 'n Mens sal bale tuiser en 
welkommcr voel as jy wect jy het dit 

Dit is bitterlik lekkcr en ck gaan dit soort van verdi n. Ek is baie trots 
geniet hier is altyd jets om tc ervaar. daarop dat ck amper 'n volwaardige 

Dis 'n tos plek die. Matie is. 

DAGBREEK 

LAU I A BE 00 
ELSHOOGTE 

Ek hou baie van Matieland. Die 
doop is snaaks, maar ictwat uitputtend. 
AI die oucns is bakgat, maar Dagbreek 
s'n die martste. 

As 'n mens van Pretoria af kom, is 
SteUenbosch 'n fantastiese plck. Sak 
kie-sakkie word cgter 'n bietjies oor 
dryf. 

SIMONSBERG 
Dis 'n bakgat plek met baie geleent 

hede, maar die doop moct nou begin 
skictgcc vir die akadernie, 

Die lcwc is baie vol aktiwiteltc 
baie mecr as by ander "Vasitys" Die 
mense is vriendelik en baie word 
gedoen vir die studcnte. 

Ek hou van die gees gcskep deur die 
dopcry, maar nie van die afwesigheid 
van vryheid (lack of freedom) nie - 
dit voel te veel na skool. 

ERICA 

LAURIKA Rauch, die bckende "kind van die wind," hot onlnngs 
SteUenbosch besoek en as gaskunstenaar in "Musi k en Lirie ., 

opgetree. Die llefhebbers van haar musiek, het haar toe genooi om 
"Stellenbosch lewe? .... 0, ek het die koshuis te besoek. 

lets baic andcrs vcrwag!" Dit lyk of di t lekker gaan wee' _ Tydens 'n informele onthaal het Laurika, self 'n oud-Mati I, die 
tot pou toe het ons nit! kans g had om geleentheid gehad om met die huislede te gesels. Sy het op a, ndran , 
dit t g niet nie! ' en tot vele se vermaak, selfs haar handt kcning OJ> twee bewon 

deraars s ghitare verewig met die filosoflese woorde: "k rugby 
speler hulle name op rugbybaUe k n token, kan sangers dit ek r op 
ghitare doen!" 

Die koshuis het ook tydcns die geleentheid 'n ruiker en 'n T~hemp 
as blyk van waardering aan haar oorhandig. 

Hierbo glimlag Pier Bo eh, primarius van Helshoogte, n Laurika 
vir die kr mera tyden die oorhandiging. 

HEEMSThD 

WILGENIIOF 

As mens in die lckkerste koshuis op 
die Bos is, kan dit nie anders as om 
lckkcr te wees nie. 

Dis deurrriekaar, maar intcrcssant 
en lecrsaam. Die ouens kan gaan 
Simon hct die "smartste" ouens! 

SERRURIA 
Die ontgroening skep 'n baie goeie 

ge s, maar dit meng in met werk - en 
die mcisies is intere sant veral in Erica, 
Serruria en Nemesia, 

Ek hou van die pick en Wilgenhof is 
die beste koshuis. Die meisics is 
"okay," veral in Nemesia en Harmonic, 
maar beslis nie in Sonop nie. 

Ek w et nie van een ou in Wilgen 
hof wat nie gclukkig is nic. Ek kyk nog 
dingo uit, maar is opgewonde vi wat 
wag. 

HARMONIE This is Il r very interet ting but de- 
Ek verstaan nou vir die ccrste kcer finit Iy different ex perien 'c. The at 

wat mense bcdoel as hulle sc 'n tudcnt mosphere and spirit is obviou Iy very 
is nie 'n mens nie - en ok's mal oor die special here. A pity many rule, e pc 
idee! Die oucns (veral in Ilelshoogte) is cially in the girl's hostels, arc about 10 
iutercssant, years b hind!! 

Stellcnbosch is die pIck waar ck Voel vrck ontuis en b ic moeg vir 
gruagwilW~ Oiemcn~isw~ndcl~ r d~ doop w~ ~ ~nk nunhou - IIWU~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

as op ander "varsitys". Ons voel besli: mo t sc ek kan go cd glo dat as on. er. 
nie no die. g. Harmonic kloosterkoekc ' Matics is gaan dit 'n groot, groot, 
nic! groot fees wee'! ulp aan 

terde Mati te 
I ~ Student n ad Vi. n die Unl 
v r it it van Stell nb eh het 
am werking 111 t eli ko hui , 

'n bedrag van R2 lOO in es mel 
om U.S. -student to h lp wie c 
ouers in die onlangse ocr troming 
geldelike vertic e g Iy het. 

49) 

'n Foto geneem tydens die amptelike oorhandlging aan die Rcktor vall die geld wat deur di Student .. 
road, in samewerking met die koshuise. ingesamei is om studente te help wic se Oller. skad, g I J het in 
die onlangse oorstromings. Prof. De Vries neem die tjek van R2 500 in ontvangs 1'01'1 mel. Karen Hugo. 
Die onder SR-lid is mnre: Nick Barnard! (regs) en Nico Roux, primarius van Majuba. 

\1 SElFORDS Hoes van oorsee 
besoe U. 

11K NA DlE HEl~ 

• 
pROF. Edward Nawy, hoof van die 

. departemcnt siviele en omgewings 
ingcnleurswese by die Rutgers-universi 
teit in New Jersey, V.S.A., besoek die 
D partement Siviele Ingenieurswese by 
die Universiteit van Stellenbosch op 19 

1 en 20 Maart. fly sal onder meer 'n 
lesing vir personeellede en enior 
studentc van die departement aanbied. 

Prof. Jacques Heyman van di 
fakulteit lngenieurswese by die Univer 
siteit van Cambridge be oek ook die 
Dcpartemcnt Sivicle Ingenieurswese by 
die Universiteit van tellenbo h - op 
Woensdag 25 Maart, en hy look 'n 
fesing vir per oneel en enlor studente 
van die departcment aanbled, Prof. 
Heyman praat oor "Coulomb's Memoir 
of 1773." 

On 

OJ r in d n v n 
n y stud nt 

I 

Ond r p r onlik b tuur v n di ei n f: Mm. D.W. Philp 
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AST OF ESE NA WEEK 

Die "Vin Coco't-vlot van Serruria en Libertas wit aile gedagtes aan akademie verdryf. 

•• 

IN OENSKOU 
DIE karnastrofiese-storm wat vanaf 

die 16de tot die 28ste Februarie 
gewoed het, het nou die stryd gewonne 
gegce. 'n Akademiese mistigheid is tans 
op die kampus tc bcspeur. Maar kom 
ons herleef weer van die storrnsterk 
hoogtepunte ... 

Op 16 Februaric begin die Karnaval 
kornitcc, tambocm ooicntjics en Mej. 
Matieland-finalistc met die vcrkoop van 
Akkerjolle in Kaapstad. Tvherndc en 
pette is ook in die wandclgang van 
Neclsic beskikbaar by 'n karavaan en 
die elck troniese pretpark verskaf aa n 
vele vreugde. 

FILMFEES 

Twee puik films - "Silent Movie" 
en "Silver Streak" is gcdurendc die 
filmfecs in Cine vertoon, tcrwyl Akker 
jolverkope in allc ems tocgcncem het 
tussen 19 en 21 'ebruarie. Die ecrste 
Vrydagaand van die nuwc akadcmicsc 
jaar is op 'n hoc noot ingclyf deur die 
Reusesokkic in die Gat. 

Pieke se tradisionele "Anything 
that floats", het menigte laat stroom 
na Gordonsbaai. Prof. Rabie se Sakkie 
sakkie-boeredans Orkes het die vocte 
laat jeuk en 'n skone eerstejaarsdame 
tjie is gck ies as mej. Regatta. Die "Fun 
Run" vanaf die Langenhovensentrum is 
selfs deur die Studenteraadslcde onder 
steun: die deelnerners het 'n afstand 
van 4 km voltooi. 

ASVS se leierskamp 
bevorder gesprek 

" STELLENBOSCII is 'n mooi plek en bled alles vir die student wat betrokke wil raak." So het Prof. 
Mike de Vries, Rektor van die Universiteit, aan 45 eerstejaarstudente die situasie op die kampus be 

skryf. By was die eregas tydens die vleisbraai en die redenaarskompetisie by die ASVS-eerstejaarsleiers 
kamp wat gehou is van 6-8 Maart te Mizpah, naby Grabouw. 

IE kamp is dour die ASVS aange- 
bied om eerstejaarstudentc kennis 

to laat opdocn en vaardighede te laat 
ontwikkcl ten opsigte v n leierskap en 
om by hulle 'n positicwe Afrikancrsge 
sindhcid aan te kweck. Die kamp is 
ook bygcwoon deur twee stud .nte van 
D nneoord. 

aan to wys vir die hoofkompetisic. Die 
groep is in hul bcoordeling gehclp deur 
mnr, Pict Naude, SR-voorsitter, en drie 
ander Slc-ledc wat net na middagete 
die kamp besoek het. Hicrna het die 
ontspanningskomitee die rniddag met 
'n verskeidenheid items afgesluit. 

LEIERSKAP 
Die student is gcorienteer ten op 

sigte van Christcn-Afrikancrleicrskap. 
Klem is gelc op die ontwikkeling van 
vaardighede lIOOS komrnunikasie en 
groepmetodiek. Aspekte soos die rol 
van die Icier in 'n groepsituasic, die rol 
van die groep as 'n geheel asook die in 
diwidu se taak en vcrantwoordelikheid 
in 'n werksgroep is gccsdriftig deur die 
eerstejaars besprcck. Films is ook ge 
wys waarna die geillustrccrde bcglnscls 
praktics tocgepas is. 

Die Saterdagmiddag en -aand is 
gewy aan openbare rcdevoering. Mnr. 
Anton van Niekerk van die Dcparte 
ment van Filosofic het kortliks sekerc 
redcnaarsvaardighcde bespreek waarna 
elke groep 'n redenaarskompctlsie in 
die kleine gehou het om 'n dcelnemer 

REDENAARSKOMPETISIE 
Die hoogtepunt van die kamp was 

dan ook die redcnaarskompetisic en die 
bcsock van die Rektor. Die kompetisie 
is voorafgcgaan met 'n gescllige stok 
brood- en vleisbraai waarin die Rektor 
ook decl gchad het. Prof. De Vries en 
mnr. Van Niekerk was die beoor 
dcelaars in die redenaarskornpetisie 
waarin nege rcdenaars hul slag gewys 
het. Die sprckers hct hul aktuele onder 
wcrpe goed gehanteer en 'n hoc stan 
daard gehandhaaf, 

SANG 
'n Goeie groepsgces is onder die 

kampgangers gebou deur samesang, 
Francois Swart het met sy spontane 
leiding almal laat deelnecm. Saam met 
die aug is daar allcrhandc pussies en 

Man oorheer dames 
Die uitslae van die Kleure-eksamen is as volg: 

Man. ko huise Dame koshuise 

1. endrag 100% ]. Heemstede 96,7% 
2. Majuba 100% 2. Monica 96,4% 
3. Dagbreek 99,3% 3. Erica 91,7% 
4. J Ielshoogtc 99,1% 4. Lydia 90,9% 
5. Wilgenhof 98,9% 5. Huis Neethling 77,5% 
6. Helderberg 96,5% 6. Huis de Villicrs 77,4% 
7. Huis Visser 94,3% 7. Serruria 75 % 
8. Huis Marais 91,9% 8. Sonop 72,6% 
9. Hombre 88,5% 9. Minerva 61,6% 
10. Aurora 85,7% 10. Nemesia 61,4(~J 
11. Pieke 83,7% 11. Harmonie 43,2% 
12. Dude Molen 49,5% 12. lIuis ten Bo: eh 40 % 
13. Libertas 35,5% 13. Aristea 33,8% 
Laat geskryf: 14. Irene 21,4% 

Simonsberg ioos 15. Nerina 20,7% 

draaitjics gemaak wat die mense vcrdcr 
laat ontluik het. Dit het bygcdra tot 
die sukscs van die kamp. 

Di tockoms sal leer of dit wat 
tydcns die kamp geleer is, beslag gevind 
het en of die entoesiasme wat bcspeur 
j vorm aangenecm het in diens van die 
studcntcgemcenskap. 

KONSERTE 

Vanaf 23 tot 27 Februarie is "n 
reeks etensuurkonsertc in die Konser 
vatorium aangebied, waarvan die op 
brengste alles aan Uskor gegaan het. 
Die program was prikkelend en is 
Vrydag met ligtc musick deur lede van 
Musicultus afgesluit, 

Met reklamesctte het die onderskeie 
k oshuisc ook vele aandag geniet - 
(Medics het by. stoeigevegte in die 
Sanlamscntrurn gchou !). Danskaartjics 
is vanaf 26 Februaric by die karavaan 
verk oop, maar die meeste kaartjics is 
pro rata onder die koshuisc vcrsprci. 

Die Mej. Matieland Kroningsbal was 'n 
swicrige geleentheid. Ons eie Margaret 
Gardiner het Erika van Reenen as Mej. 
Ma tieland '81 gekroon. Haar prinsesse 
Desiree Kotze en Cecelia van der Vyver. 
Die koshuisvcrsierings was ook 'n Ius 
vir die oog. Akademie en Lydia 
het egter met hul puik uitbeelding van 
'pick-a-strofc' maklik die eerste plek 
verower. 

KER~f1S 

Weens die oorle' 1.S. Marais plein, 
is die Kerrnis Vrydagmiddag op die uit 
gestrckte velde van Coetzenburg gchou, 
'n "Motocross"-vertoning, vlicgtuig 
ritte, "Boat-races" ensovoorts is as 
vermaak aangebied. Die kamastrof'icsc 
nawcek het met 'n telcurstellcnde 
'olkfecs in die Ga t wcggcspring, maar 
dit hct geensins die gees vir vlotbou 
gedemp nie en clkc k oshu is het die lang 
nag dcurgcworstcl met die bou van 'n 
wcnner-vlot. 

OPTOG 
Die storm bereik 'n klimaks op 

Saterdag: Karnavaloptog en Karnaval 
danse! 

Die op tog is deur die tamboer 
nooicntjics vanaf Birdstraat tot by 
Coetzenburg begelei. Hier is 'n groot 
skaapbraai gehou en die jolyt is voort 
gesi t deur die • 'Bier-cn-braaivleis", 
sowel as die "Plein dans". Die vlottc 
was kleu rvol en vindingryk, maar 
Eendrag en Hecmstede se "Adoons 
hulle" het almal sc harte gestecl. 

SKOFFEL 

Sa terdagaand was karnas trofiese 
jolyt-aand, en 'n ieder en 'n elk het 
erens gcskoffel. Keu rig V oorbereide 
danse wat gcwi. scl het van formeel 
tot .inforrnccl , het die GROOT Na 
week afgesluit. 

Die uiteindclikc wenners van al die 
karnastrofiese gcbeurtenissc, m.a.w. die 
houers van die Smoeg-trofee vir 1981 is 
Militere Akadcmie en Lydia. 

Weer eens die wenvlot, net vanuit 'n ander hoek gesien. 

PROGRAM VAN USAT DRAMAFEES 1981 
Dins 17 Maart 
Die nooientiie het planne (ASVS en 
Sonop), Gebed ill Claredon (Lydia en 
Pick) 

Woens 18 Maart 

Hombre), Interlude to Midsummer's Maan 23 Maart 
Night Dream (Huis Marais), Krom . . . . . 
Stompe (Harmonie en Helshoogte). Ana D~ Capo Vundlesc Vereniging), 

Ontbloting (Majuba en Heemstede), 
The real inspector hound (USA T). 

Vry 20 Maart 
Grishka (Aristea), Bitterlied van die Dins 24 Maart 

'n A frikaanse film (Wiig nhof en Somer (Sirnonsbcrg en Monica), Die 
Nemesia), The boy comes home (Erica oorgetuie (Huis ten Bosch en Llbertas). Dusa, Visa, Stas en Vi (Dude Molen en 
en Simonsberg), Die NUl.IS (Nerina en Aristca), Die Kongres (Helderberg en 
Eendrag). Sat 21 Maart Irene), The ladder (SCA). 

Me]', Helene Burger van Lydia word bedank vir baar ywer met die Don 19 Maart Endgame(MedieseStudente),Diekoffer Woens 2S en Don 26 Maart (Dagbreek en Huis Neethling), Die drie 
merkery, Double bill of pinter (Huis Diven wee (Aristea en Dude Molen). Heropvoerings 
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ONDWET 
y 

van studente en nic by die mctode die fkcys nic? Ten spy tc van 'n SR 
waarop die SR verkies word nic, Om vcrkiesing wnt fcitlik politics geh isecr 
'n kunsmatig verkose SR saam te stel is, word nog steeds orngesi sn na die 
wat meer "verteenwoordigend" is, gewone behocftct van die studen t, en 
word een van die kempunte van die daar is nie Ike dan en wan hedunkings 
probleem nl. apatie nog geensins op- en 'n mosie van wantroue nil' . 

...... -------------- gelos nie. Ongeag op watter wyse 'n Op Stel1enho. cI~ is on. tans besig 

Hy ~ ra S 0 SR verkies word kan dit nog steeds nie om politick ond r 'n komb rs weg te 
apatie c studcnte verte nwoordig nie st k en 'n vrees daarvoor te ont 
omdat so 'n student nie belangstel in wikk t. Dit kan sak net vererger. 

m 0 0 ., verteenwoordiging nie, Die probleem met die vorjg SR w 
II • •• As die SR in die tockorns deur die juis dat dit POLfl'lES verwydcrd 

NEW LOOK, skryf: Studcntcparlcment aangcstcl gaun gcraak hot van die student -uni '. 
DAMES van Stellenbosch. Julle word, het die student gccn dirck te sc Kandidate moot v rplig word om in 

is seker die mooiste en intelli- in di vcrkiesing van die SR nic. Om' hulle beleidverklarings o.a, hul politik 
op hicrdie wyse dirckte met indirckte duidelik uit tc spel n nie allcrh nde 

gentste groep meisies in die land. vcrteenwoordiging tc vervang luat my vaaghede kwyt te rank soos tans nie, 
Julle is meestal gewigma tig en dink l an'n ckerc spcletjic vir kinder': 
bruingebrand, maar helaas oor- Die ccrstc pcrsoon in'n lang ry fluistcr K ndidatc wat nie 'II politick' stand 
do en sommige van julle tog die 'n woord in die twecde se oar wat dit punt wil (kan") innccm nil' 11)0 toil 

o her haul totdat dit by die luuste ee n Sl' en nil' voorgcc or duur van hun 
beklemtoning van julle mooi lig- k ' l' . k '1 1" k al uitk om. Dit is gewoonlik 'n groot ·rap ant 11 po itiekc . rye rae gem. a s' 
game. Nee, ek se nie juJIc skep- om tc hoor hoe vcr die laaste persoon word nic, So sal die ... tude nte-unie nicer 
pings is nie flets, vrolik en aan- sc woord afwyk van die oorspronk like. scker wecs wuar hy staan. 
treklik nie, inteendeel, soms ge 
tuig julle kleredrag selfs van 
besondere smaak en sty 1. Da t 
julle kan deftig wees en sjannant 
vertoon, is gewis. 

Maar ongelukkig dryf julie dikwels 
die estetiese oor die rand van die wel 
voeglike, en alhocwe1 die twee na aan 
mekaar Ie, wit ek tog die stelling 
maak: die meeste van u trek nic net 
mooi aan Ric, maar daarby prikkelend. 
Hicrmcc bcdoel ck nie dat u nou u 
besondcrc talcnte agter sak en as meet 
!'aan begrawe nic. Ons armc mans is 
met '11 drang gesk apc wat al erg genocg 
is om tc bchcer sondcr die nodigc nun 
m ocd igi ng. 

U kan maar rustig 'n empiricsc 
waarneming gedurende klaswh .lings 
gadeslaan - hier word die feite onder 
die nell evan ons In ns vcrbygcswaai. 

Di t is fcitc wut sc: Druai 'n slag 
am, kyk weer '11 "action replay 
all the way". 

Heel waarskynlik voel udal k tog 
oordryf'. Sc dan nou hi .tjie vir my hoc 
vccl van u beantwoord ann die vol 'CIl· 
de heskrywing: deurskynende bloese 
en rompc ; hesondere lac halse gcvaar 
lik oopgcknoop ; tot-wic-wcct-waar-gntc 
om die sk ou rs: splcte tot ampcr by die 
p otjie; klcef en wringbrocke en om nie 
ecns tc praat van dit wat nie daar is nil'. 

Usc: Aag man, stomp 'n sl: g af en 
buitendien julie hou mos daarvan . Ja, 
ck meet dit dadelik tocgee dat ons 
natuurlik daarvan hou. Om die waar 
held te so, daar is niks waarvan 'n man 
mcer kan hou nie. 

Die proWeem ~~~rd~ ron"ni~r~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
van u net ecnmaal "te mooi" aantrek 
vir 'n normale man wat di woord 
"kuis" nog cr ns u it sy kindcrkmns 
woordeskat k, n opdiep. Oit waarvan 

DIE briewe vir publikasie moet ons "so baie hou" is uikwels niks 
gerig word aan: Die Redakteur, anders as vice like lustc nie. Ook di 

________ ........ _- ... Briewe, Die Matie, Langen- mite dat daar niks met die vleeslik T\T K I hoven-studentesentrum, Stel- begeertes fout tc vind is nie, sol. nk 
1 "~e m . . en n is lenbo. ch, 7600. Bri we moet binnc-in die dcnkc bly swcef, i. reeds 

_ _ asseblief so bondig moontlik twec·duillcnd·ja r gclede d ur Clue tus 
wees en moet die l1aam, di ontmaskcr. 

D d b· 1 d adres en die handtekenillg van Vir my gaan dit om 'n norm, 'tl J.\.e a Ie e e die skrywer bevat, selfs al word norm wat sc1fs die "cliche" van "dis 
'n skuilnaam gebruik. Die identi- tog mode" die nek inslaan. Dit spruit Van DIe e Matle e teit van die skrywer in laasge- juis voort uit God n sy gcbod wat die no~~ FV~ wo~ stieng g- bM~ v~ oos d~~ en g~ockM~ _ 

beim gebou. vorm. Hicr is ni sprakc van 'n be- ;:r::e: or 981 L-1-tJ-l-:-;:-I-}-.-I-:-i-J.-~:-:::-·~-_-:-,;-:~-J-::-J-:!-l;-~-~-]-ll ~l~:~~~tz~~~~:t~:ltr:~~~~} .r-- ............. ------------...._---------~~------ 

a l.S.K. op S.: U naam, handteken- mans staan dus by implikasie ook skul· 
ing en adres ontbreek. dig. Dit gaan hief om die sonde in 
BART: Skryf Hewer direk aan die beide geslagtc se harte. Die Gebod 

staan dan ook vierkantig voor die 
munisipaliteit. manicr waarop on m nne kyk. maar 
A.W.: U handtekening en adres ook op die manicr waarop julIe ons vra 
ontbreek. om tc kyk. 
R. d. P.: U handtekerung ont. Dames van Stcllcnbosch, hierdk 
breek. skrywe is gcbore nie uit onskuld nie, 

maar vanwce swakheid ... julIe bly 
L.M.: U adres is onvolledig. steeds die bakstc d mes wat daar is. 

F .N. WENTZEL, FLAMINGOSTRAAT 24, STELLENBOSCH, skryf: IN Die Matie van 24 Oktober wil dit vir my lyk asof daar weer 'n gevryery is na 'n "nuwe bedeling" vir 
die verkiesing van 'n Studenteraad. Sal die besef dat die poging om so 'n verandering in die grondwet 

te bewerkstellig pateties misluk het , dan nooit tot party van ons deurdring nie? Wil sommige dan nou die 
perd wa ter toe sleep en hom rruiak drink? 

'n G middeldc daling in stemperscu 
tasie van 5% per jaar scdcrt 1977 
betoken nie dat in t 988 niemand sal 
stem of dat dit nie volgende jaar kan 
styg nie. Die problecm van 'n lac stem 
persentasie Ie by die onverskiUigheid 

Onsedelikheid tydens karnaval? 

Onsedelikheid 
en Wynsuip 
neem toe! 

Fen van die redes vir die gcsk arrcl 
na 'n bctcr bcdeling is die verhouding 
van politick tot admlnistr aticwe diem 
wat die SR moct handhaaf. Kan Stollen 
bosch nic 'n slag g1l311 kers opstcek by 

Hierdie en under problcmc kan op 
gclos word sender om to sock na IlIIWe 
formulcs om '11 SR to kit' .. Wat is 
Stcllenbosch in elk gcval sender sy 
[aarljk sc sirkus? 

ONDING 

J. FOURIE, MERRIMANLAAN, STELLENBOSCH, skryf: 
MET karnaval en sy katastrofes nog vars in die geheue, staan ek as 

medestudent voor u. Karnaval het vir menige student op een of 
ander wyse betrek en iewers het die vreugdevure 'n gloed agtergelaat. 
Vir die Wilgenhoffers het daar 'n lanferlap agtergebly en tcenoor 
hulle spreek ek narnens myself en ook menige ander my meegevoel 
uit. 

Saam met hierdie meegevoel wit ek 
ook kranse plaas vir studcnte wat 'n 
gecstelikc dood gesterf het; studente 
wat in die katastrofes van karnaval die 
pad byster geraak het en moontlik 
nooit weer daardie pad sal vind nie. 

Daarmec wil ck aan myself en aan 
u vra: hoc vcrantwoord oris karnaval 
met sy gepaardgaande drankmisbruik 
en onscdelikheid voor ons Skcpper? 
Katnavai en drankmisbruik het sino 
niem geword! 

Dit is egter nic karnav al allecn wa 
die drankrnisbruik stimuleer nie. Drank 
:nisbruik is 'n onding wat hoogty vier 
In ons studentegcmcenskap. Kan ons as 
studcntc (Christene!?) daarmec saam 
gaan? Kan ons univcrsiteitsowcrhcdc 
daarmce genoe neem? Ek wit nie eers 
praat oor hoe dit met die kamaval 
komitee se partytjies of intervarsity 
daaraan toegaan nie. 

Waar gaan drankrnisbruik eindig 
en watter ander euwels gaan nog saam 
met die gepaardgaande sedeloosheid 
deel word van die Matie-kampus? Is 
dit hoe opgevoede, bcskaafde mense 
OPtree? w 

Juwelier war 
Lieberm nn br kw ra 
Mandji s 
A fdrukke van ton I in di omg wing 
Skulp , kurio iteit • kIf· n kr lowark 
Vinotiqu : Wvnv e en ealhout wynr kk 

• W ilcocks-gebou 

• 
18h30 (senior) 

19hOO (almal) 

O~ MEN 
lfdi n Munt uk-W 88 ry 

Noordsaal 

rob er on 
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Unieke Natuurlike Smaakverryking - Switsers 
gepatenteer gee ekstra geur aan SL Superior Light 

Die nuwe SL Superior Light -sigaret is die resultaat van 
'0 unieke proses wat vervolmaak en gepatcnteer is deur 
die beroemde INSTITUT FOR TABAKFORSCHUNG 
UND ENTWICKLUNG van Switserland. 

Die proses wat na meer as 5 jaar van intensiewe 
navorsing ontwikkel is, word genoem Natuurlike 
Smaakverryking - NFE. 

Hierdie revolusionere tegniek stel ons in staat om die 
eksotiese natuurlike smaakbestanddele vas te yang wat 
gedurende die fermentasie van volronde tabak geskep 
word - net soos gedurende die fermentasie van wyn 
druiwe gebeur. Hierdie natuurlike bestanddele word dan 
na die keurigste verouderde ligte blaar oorgedra. 

Die resultaat is pure genot. Nuwe SL Superior Light 
sigarette gee rokers al die smaak, geur en rookgenot wat 
hulle in 'n sigaret kan verlang - tog is dit een van die 
ligste handelsmerke wat vandag in die wereld te kry is. 
Rook 'n SL. Geniet ligtheid met al die smaak wat u sock. 

SL SUPERIO LIGHT 
EERSTE IN DIE wERELD MET 

NATUURLIKE SMAAKVERRYKING 

11 kry in Swits rland, Frankryk, Nederland, Duitsland, Belgie 
n nou ook vervaardig in Suid-Afrika. Beskikbaar net in Wes-Kaapland. 

SUL 100/36/A 
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MATIESK 
KRIEKETA 

AG N 
ENA 

Vanaf 1 tot 8 Dcscmber 1980 is 
di SAU-toernooi in Pretoria gehou. 
Die uitsl e van die Matic-wcdstryde 
was soos volg: 
teen Natal: US wen met 11810pies 
tecn UPE: Wedstryd reen dood 
tccn RAU: US wen met t 25 lopie. 
teen UK: US wen met 25 lopics 
teen Wits: US wen met 4 paaJtjics. 

Die finale puntelys wa soos volg: 
US 18 
Rhodes 16 
UP 16 
UK 14 
UPJ', 12 
Po tch 8 
Wits 8 
UOVS 4 
Natal 2 uu bogenoemde is dit duidelik dat 
RAU 2 Stcllenbosch baie gocd gevaar hct in 
Pro teakleure i toe cken aan A. die afgelopc seisocn. On. sicn uit na 

Kuiper, D. du Toit, P. M 1I0r (almal die 1981/82 seisocn. DI , Matie-atlettekkampioens kappe is Vrydagaand 
skare is daar redelik goeie uitslae b haul. 

Met die krieketseisoen byna op 'n eindc, is dit gepas om terug te 
kyk oor die prestasies van die Matie-eerstespan. 

Gedurcnde die afgclope sci oen het volklcure) en L. Louw (hulfklcurc), 
die Maties hulle elf weer een as 'n krag Hicrdie vier spclers was dan ook di 
in die WP-kriekctarena bcwys. Ook in uitblinkers in die Marie-span. 
die S.A.U.-toernooi het Stc11cnbosch Wat die W.P. sc senior ccndaagse 
hom elf goed van sy taak gekwyt kompeti ie (Proteabek r) aanbetr f, i 
deur die tocrnooi tc wen. die eindstryd op 28 Februarie 1981 

gespecl tussen die klub WP en Stellen 
bosch. Die Matics kon egter nie daarin 
slang om die wed tryd tc w n nie. 
Jocie bydraes is gelewer deur Adrian 
Kuiper en Mike Mellor, m rar hulle kon 
nie vcrhoed dat die WPKK die wed 
tryd met 50 lopies w n IIi . 

SAU-TOERNOOI 

MARK IIAMS 

Die Markhamsliga word op 7 Mart 
1981 afgchandel. Tans is die Matie. 
tweede op die E r te Liga c puntclys. 
Die pu ntestnnd i soos volg: 

Jcspecl: 6 
Wedstrydpulllu: 30 
Boulpuntc: 26 
Kolfpuntc: 21 
Totaal: 77 
Gemiddcld: 12,33 

Kampus Volkswagen, die plaaslike Volkswagen handetaar en motorhawe III Birdstraat , het vaniaor 'II 
. kenking van R400,OO gem oak aan Eendrag Rugbyklub. Hierdie geld 01 gebrulk word om b I r ni we 
vir die spelers ell veral toeskouers te : kep, Dit is die eerste keer dot 'n koshuisklub 'iO '/I groot sk mktng .'011 
'n plaasllke onderneming ontvanz. Op die [010 verskyn v.I.II.r. mnr . In" Marai' (, ekretaris}, Leon 
Deacon, besturende direkteur J'On Kampu Volk wagen, Kobus Basson [Voorsitter] en Johannes Norder. 

Bertie • terugkom uier 
loetzcnburg gehou. V( or 'n kl in 

Sokker i ts wat '1\ III n: ni ilda by 'n lub 
bye ukoms i II nie! 

A'tos 

Soo vant vore word di 
sci. oen hierdic jaar weer met die Run 
Booyscns-tocrnooi ingclci. Hierdie to .r 
nooi word op Saterdug 14 Maart gchou. 
Di panne sal mckaar om 8hOO op 
Coctzcnburg se A- en Bvclde pakv Toe 
skoucrs word graag aangemocdig om te 
kom kyk, 

Met 17 spannc wut ingcskryf het, 
at die rncdcdinging straf wee en, al 
hoewel die seisoen skuar he 'in het, 
kan ons zocie pel n talle verras ings 
verwag. Vanwce die baic in krywing 
sal elke sp I 1 gs 20 minu tc (10 min 
u tc per h lfte) duur. Daar sal dus 'e 
nocg afwisscling wee. 

Die, pannc ding mec in vier grocpe. 
In die emi- inaal (om 14h30) k om die 
ondcrskeie wcnners van die grocpe 
teen mekaar t· taan, Die finaal sal 
teen ongevcer 15h45 uit rcspook word. 
Hi rtyden k 11 okk 'r uit die boon tc 
rakke verwag word! Oude Molen A, 
vcrlcde jaar c wcnner in di A-Ii 'a, 
lyk vanjaar weer baic stcrk en kan as 
een van die panne w t ill die inaal 
gaan spe I, v rwag word. 

Keurders van die Ma tie-klub sal die 
hcle dag tecnwoordig wee om di 
be te pier vir die klub tc trek. 

BfflnkSwn~,~n~n~ftkti~re~we®n~m~~akk~~m~ _ 
die kampioenskappe. 

Sport hoogtepunte 
14 21 Mrt. DIl~ j arlik e Interko hui 

nooi vind v nj ar op 
plaas, Die byecnkom begin 

11 dit word in di D.T·. 
'chou. 14 MAART: 

Atl tiek: WP Junior Kampioen 
(Groenpurit) 
Krieket: Markham 
Iste span vs. Alma Mater 
2de pan v • Milnerton 
3de span v . Groenpunt 
4d span vs. Paarl 
Rugby: Victoriane vs. OKP/WOK 
W terp 10: 1 te span v . Gordon 
- 14hJ5) 
2de pan vs. UK (15hOO) 
3de span vs. UK (151145) 
Binnenshuise hokkie: Dame Inter 
provinsialc Toernooi 
Toutrek: WP Kampioen kappe tc Stel 
lenbosch 

21 MAART: 
Rugby: Stell nbo h v . Barbarian 

T LL NBO CH 

DIE VOLK IE- p IA I 
16 MAART: 
Ati tiek: Weetbix Uitnodigings Byeen 
kerns te Stellenbosch 

BELL TRAAT 
STELLENBO CH 

TEL. 4238 
18 MAART: 
Atl f : WP Junior Byeenkom (WP A 
vs, WP B te Stellenbosch) 
Kanovaart: Dam Dice VIR DIE B TE 01 N & H R TELWERK 

AAN U YOLK WAGEN 

ird tr t 112114, St " nil 
(02231) 3 11/7 38 
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MATIES ESTEE 
ONDE WATER 

DIE SAU Onderwatertoemooi is vanaf 30 November tot 6 Desember 1980 in Port Elizabeth gehou. 
AI tien universiteite was teenwoordig, en het meegcding in dric afdclings, nl. onder waterhokkie 

vir mans en dames, visskiet en scuba. Twintig M aties het aan hierdie tocmooi deelgencem. 
Die tocrnooi iii dic Maandag met 

vissk ie t geopcn. Weens ba ie swuk 
wcersomstandighcdc is daar niks vis 
uit die water gcbring nic, Sa tcrdag was 
die water haie skoncr en die Matio 
visskict span k on 'n algchclc dcrde 
plck bchaal. 

V J~RB ETER IN G 

vier Stellcnbosscrs gckies om aan die 
Protea-proewc decl te necm. Jimmy 
Herbert was gekies vir die vis. kict 
span, met Lambert Fuchs as rescrwc. 
In die scuba-afdellna het Chris Glass 
die span gehaal en is Smock van Nie 
kerk as rcserwc gekics. Vir onder 
waterhokk ic hot Lynn Hugo, Fiona 
Alexander, Brad Coward en Simon .....-------------------------------------------- 
Bekker aan die procwe declgencem, 

nornmers voor die einde kon die Afrika se t op-atlete op Coetzenburg in 
Maties nie meer wen nic, selfs at sou aksie tc sien? Daar spat gereeld 'n S.A. 
hulle al die oorblywende nommers rekord op Coetzenburg en daarom 
gowen het. Ons glo cgter dat die in- neem atlete graag hier deel. Tog wil dit 
sinking in Matio-atletiek net tydelik lyk of die Maties nie baie aktiewe 
is en dat die wicl een of andcr tyd sporttoe. koucrs is nie. Die eenuur 
weer sal draai, Daarom is dit verblyd- atletiekbyeenkomste word nog redelik 
end as 'n man soos Michael du Plessis bygewoon, maar as die Maties se Eerste 
op die toneel verskyn icmand wat Krieket-, Tennis- of Hokkiespan hier 
weer die mense se vcrbeelding kan op Stel1enbosch kragte meet met 'n 
aangryp, Om met die topmanne in ander klub, is daar maar weinig belang 
die kort- en middelafstande saarn te stelling. Dis omtrent net die spelers se 
karl gesels, wag daar seker nog harde rncisies wat die spel dophou. Die 
work op hom, maar die potensiaal is "kleiner" sporte soos waterpolo, 
beslis daar. Ons kan hom gerus dop- onderwatcrhokkie en bofbal by nog 

Daar word nou al 'n geruime tyd hou, want om 47,0 sck. in jou ccrstc swaarder. Dis 'n verskynsel wat tot 
gepraat en geskryf oor die maer [are 400 III aan te token, is geen geringe groot kommer stem. Dit is vir enige 
wat die Matie-atletiekklub 01' die prestasie nie. sportman makliker om sy bestc te 
oornblik beleef, Vanjaar, op ons lower as daar toeskoucrs is wat 'n 
Kamavaldag, het die Tukkics ons weer bictjie belangstelling toon. Die meer 
(soos die afgelope aantal jare) dccglik BEVOORREGTE TOESKOUERS? k . d k Thco is tans voorsitter van Stcllen- r ona tiewes on er ons an gems van 
geklop in 'n atlctiek-in tcrvan ity wat Besef ons as Maties altyd wattcr die wedstryde op Coctzcnburg gaan bosch Onderwaterklub en is onlnngs ' 
vanjaar bo in Pretoria gch ou is. Sewe voorrcg ons hct om so gcrceld Suid- bywoon verkie tot kaptein van die WP 111-- · _ 

ondcrwaterhokkio-span. Die span n ern 
vanaf 9 J 4 Maart decl aan die Nasio 
nale Kampioenskappe in Pretoria. Daar 
is altesuam 7 lcdc in die WI> Bsspnn 
wuarvan 4 Matic is, Volgcns kenncrs 
vergelyk die onderwaterhokkic in die 
Wes-Kaap gocd met die res van die 
wereld. 

BEST ~ SPAN 

By die pry, uitdcling het Stollen 
bosch met die scuba-trofee wcggcloop, 
en het hullc ook dic beker gcwen vir 
die span wat algeheel die hestc gevaar 
het. Stellcnbosch het vanjaar die 
Tukkies met tien punte gew n, mct 
Natal in die derde pick. 

WP-KLEURE 

Theo Albrecht 

Dinsdag en Dondcrdag het onder 
wntcrhokkie aan die bcurt gckom. In 
hierdie afdcling het die mans derdc 
geclndig en die dames vierdc. Dit is 
vera} vir die dames 'n groat vcrbeter 
ing or vorige iare. Die binnclandsc 
universiteite is bale gocd in onder 
waterhokkic en ons span het good 
teenoor hulle vertoon, al was ons 
baie meer onervarc. 

Woensdag en Satcrdag was die 
scuba-kompe tisie gehou, In hierdie af- 
doling het die St ellenbosscrs baie gocd Met die onlangse WP-proewe he t 
gevaar en hulle het dan ook die af- vcrskeie Matie-du ikers WP·kleure be- Van die mooiste prestasies is bchaal 
deling gewen. haal. Jimmy Herbert is gekics vir vis- in tennis (Mans l ste, Dames 2de plek), 
~_A_a_n~d_ic_c_~_d_e_v_an_d_i_e_t_o_e_rn-o_o_i_i_s~sk_i_e_~~te_r_w_y_I~T_h_e~o_A_Ib_r_e_c~h~_C~h_r~_t~o die ondc~atertoernooi (algehele eerste 

plek) en kricket (waar ons ook weggo 
loop het met die eerste plek), Ook in 
die duikkompetisie vir dames het die 
Matics die eerste plek behaal. 

Ons sc graag har tlik geluk ell ook 
baie dankie aan al die sportmannc en 
-vroue wat soms met groot opoffering 
en mocite ons Univcrsiteit se naarn 
hoog gchou het op a1 die verskillendc 
SAU-toernooic. 

'''n GESONDE liggaam huisves 'n gesonde gees", se Theo Albrecht, 
die Stellenbosch onderwaterkJub se voorsitter. Hierdic 

uitkyk het hom alrecds 'n bekende op Stellenbosch laat word. 
Theodore Albrecht, 'n Transvaler 

van herkorns, is op Vereeniging in 
1956 gebore. In 1973 matrikulcer hy 
aan D.F. Malan Hoerskool in Bellville. 
In 1977 behaal hy sy BA-graad en is 
tans besig met sy Liscnsiaat in Tcolo 
gic. 

THEO ALBRECHT 

Theo het in 1979 by die Onder 
watcrklub aangesluit. Hicrdie hclang 
stelling kom ul sedert sy laerskool 
.jare. Sy ouer broer is die afgcJope 7 
jaar al 'n professionele dtdkcr in die 
Noordsec OIiI.."Vclue. Oit het hom tot 
'11 mate gemotivecr om self tc begin 
duik. In 1979 bchaal hy r cds die 
Maries so cerste span in ondcrwatcr 
hokkie, maar vanwc I vakansiewerk 
verpligtinge kon hy nie aan die SAtJ 
onderwatcrtocrt1ooi deellll,em nic. In 
1980 dien hy op die Ondcrwaterkluu 
s besturcnde komitce. Sy porto. 
fculjes wa!' onderwatcrhokkic en 
kakelbeampte. ,011 het hy 'n hckendc 
oJ) Stcllenbosch gcword en OlCtl W lOr 

hy gekom het, het hy gepdog om lede 

te werf. In 1980 was hy weerccns lid 
van Maties sc onderwaterhokkie- pan. 

WP B·KAPTEIN 

SWAKHEID 

'n Groot swakheid ill 'r heo sc 
mondering is sy liefde vir die s e (rnei- 

SPORT 
OFIEL 

sics sil dus Iwcede viool moct specl). 
Hy is ook bcdrywig in visskiet en 
scuba. Venier is hy 'Ii bekendc in 
skocpgolfry-kringe en beywcr hy hom 
veral ill die f utsry afdelings. fly en sy 
hond, George, is ook al ou bekcndes 
by Long Beach, Scarhorough en 
Muizcnbcrg. 

'.LITE 

Theo sal voigendc jaar sy di nspiig 
do m en hoop om met onderwater 
hokkie voorl te gaan, By is vol self 
vertroue uat hulle hi.crdie jaar in die 
SAlJ-w'ek eli toernooi vir die derde 
maal gaun wen. Hul klub is een van die 
'elite' klu b. in die Skiereiland. AIle 
belangstcllendcs is wclkom om 'Hln te 
luit. 

Ann TIl ,0 n di I .de V'lI1 die klub: 
aile fit erk tc • n v()orspucd vir hiel'dh~ 

Visser, Dagh Calitz en Simon Bekker 
gekics is vir ondcrwaterhokkie. Smock 
van Niekerk en Tiaan Theron is gek ies 
vir scuba, maar Tiaan het hom aan die 
span onttrek. Hierdie duikers ncem al- Die Maties het in 1980 tydcns die SA U Ondcrwatertoernooi die eerste 
mal dccl nun die SA Kampioenskappe 
wat in die week van 9 14 Maarl in plek in die scuba-afdeling behaal, Hulle is v.l.n.r. Danie Ackerman, 
Johannesburg geh ou word. Smock van Niekerk, Dirk Joubert en Chris Glass. 

ANTONTAUTE 

DIE Matics kan met reg trots voel op die prestasies wat ons spanne in die afgelope Somervakansie op 
die verskilllende SAU-toernooie behaal het. 

ATLETIEK-INTERV ARsrrv 

Maties vs. Tukkie 
DIE Matie-atletiekspan, bestaande uit twintig mans en veerticn vrouc, het tydens ons karnavalnaweek 

(28 Februarie 1981) aan die jaarlikse Tukkies-Maties atletiekkragmeting deeJgenecm in Pretoria op 
die L.C. de Villiers-stadlon. 
Ten spyte daarvan dat die buan paalspring met 'n pragtige hoogte van 

tydens die byecnkoms swaar en nat 4,75 m gewen. Dit was dan ook 'n 
was, is daar 'n paur gocie vcrtoniongs bycenkomsrckcrd. 
gclewer. Hein Badenhorst het die beste Die totale puntcsland was 260 
van die "sierskaats", oftewel hoog- puntc vir die Tukkies en 201 puntc vir 
spring, gemaak en h t met 'n verdicnste- die Matics. Dit was egtcr nie hccltemal 
like hoogte van 1,85 m gewcn, Die die korrektc weerspieeling van die 
Matie "jolly jumper" Andre Franken kragmcting nic, Drie van die Maties se 
het vir een v II die hoogtepunte van top atlete, nl. Jo-Marie Coctzee, Kobus 
die byeenkoms gesorg. Hy het die Dippcnaar en Albert van Rcnsburg, was 

beseer tydens die byecnkoms en kon 

SAD sodocndc nie hul bcste lewer nic. · nog Matio-atlete wat veral uitgeblink 
• het, was Prieda du Plessis wat carstc uitslae 1----- _ 

g korn het in die 400 m, Brenda Krog 
mann (eerste in die 400 m Hckk ies), 
Hilsa van den Hecver (tweede in die 
100 Ill) en Andre 'ranken (eerste in 
die paalspring), Rene de Wet het die 
spiesgooi gewcn, Sakkie Kotze die dis 
kus en ook in die gewigstoot het hy as 
wenner uit die stryd gctrce. 

Alles inaggcnome was dit 'n h el 
geslaagde byeenkoms. Ons hoop dat 
die Maties volgende her nog beter sal 
vaar. 

R. REIN 

UHslac van die ver killende 
SAU-toernooic waaraan die Maties 
die afgelopc vakansie deelgeneem 
het, Jyk soos volg: 
Atletiek: M. n. derde 
Dames dcrde 
Swem: Mans - sesde 
Thmes - twe de 
Waterpolo: twecde 
Duik: Dam's - \!erste 
Sierswem: l wcede 
Tennis: Mans ccrstc 
Dames - twccde 
Onderwater: Manshokk ie : derde 
Oameshokkie derdc 
Visskict - dcrde 
Scuba ccrstc 
(Algch Ie wenners van 
toernooi.) 
Gholf: M. ns - twccdc 

Hi/sa van den Beever (links) en Brenda Krogmann. beide van Aristea, 
ill aksie in die 100 meter hekkies tydens die kampioenskappe. Ili/sa 
het die spannende wedloop gewen in 14,3 sekondes met Brenda 
tweede in 14.4 sekondes. 

* * * 


