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PERSSENSASIE , Karnav~lpoging 2 
- die grootste ooit? 
K,ARNA V AL is weer met ons! Sedert die klasse begin het, het hierdie wete dit vir 
die Maties moontlik gemaak om die hernude las van die akademie weer eens op 
te neem. Vanuit die staanspoor was daar 'n wye reeks Karnavalbedrywighede om 
die aandag van die boeke af te hou. 

Die wins van Karnaval gaan aan USKOR. Hulle werk om die bruin gemeenskap In Wes 
Kaapland op te hef is die dryfveer agter die reuse Karnavalpoging. 

Die SR het self ingespring 
om van hierdie Karnaval 'n 
rekordpoging te maak. So 
aan die hegin van die jaar 
was hulle nog Iris genoeg om 
verlede Saterdag die 96 km 
van Stellcnbosch na Worce 
ster oor die Du Toitskloof 
pas aan te pak. Hullc het in 
hullc docl gcslaag om Akkcr 
jolverkope grootliks te sti 
muleer. AI die mans in die 
Studcnteraad het hulk ook 
as Kurnavalmcesters inge 
skryf om by re dra tot die 
geldinsamcling, 

Rekord 

Die Kurnavalkomiree he 
oog 0111 verlede jaar se am 
set van R2t4 :n~ te verdub 
bel, Vanjaar se debutantes 
het reeds meer as RSO 000 
byeengebring - v()orwaar 'n 
skitterende paging! En nog 
baie geld word uit die oord 
verwag. 'n Rekordinkomste 

"Moenie soe suinig 
wies nie - maak 
daardie geldsakkie 
oep." 
word vir die motorkompeti 
sic in die vooruitsig gestcl, 
Woensdagaand is die rnej. 

Matielandfinaliste gekeur en 
gisteraand was die K ronings 
bal waartydens mej, Malic 
en haar tw e prinsesse aan 
gcwys is. 

Die Smoeg, 'n spesiale 

Kamavalkoeram, het r eels 
rwec keer verskyn om slu 
dente op hoogte van Kama 
valhedrywighcdc te hou. 

Dryf 
Verlede naweck was die 

"Skicreiland Blitz" waurty 
dens 'n groor ho vcelhcid 
Ak kerjolle verkoop is. Die 
jaarlikse Karnnval Regatta 
is verlede Suterdag op Gor 
donsbaai gehou, "Anything 
that floats" het aan die gl! 
Icent heid wat deur Pieke gc 
reel word, declgeneern. 

Ten spytc daarvan dat die 
declnemers nil' gelyktydig in 
die idcale weer kon wcg 
spring nil', was die dug 'n 
groot sukses. Vanwee die 
oorhaustige wegspring kon 
geen prys aan die eerst 
voorwcrp wat oor die wen 
strep gevaar her, to g ken 
word nie. Die prys vir die 
oorspronklikste vlot is aan 
Die Skim. 'n Iietsaungedre- 

we gevuarte, OOT handig, mel 
die tweed prys aan H 'I!'.· 
hoogte, 
Oi algelopc week was 

daar elk middag 'n konsert 
tydens die etensuur in die 

~ndlersaal. 'n Verskeid .n 
heid goei rolprente is ver 
toon in Kine 1 en 2 as decl 
van die Kurnnvalfilmfees. 
Die Iilmfees word moremid 
dug afgcsluit met di pre 
mier van "Night of the Pup 
pets". 

Karnuval bereik sy hoog 
tepunt die naweek , Die ge 
reeld Kermis word vanmid 
dug op Di Braak gehou. 
Vanaand is dit utl 'Ii kinrer 
varsity I us n 'I ukki s n 
Maries op Co tzenburg, III t 
die gebruiklike tr kpl ist or 
Van 'n tamboernooi ntjie 
opt red . 

Vir dieg nc met antler he 
lang~ IUngs~d1ar~ F(~k- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
fees in N elsie. By al die kos 
huise sal vlot gebou en lot 
laatnag gesokkie word. 

Die angsvallige Louisa van der Westhuizen, Matie-trompoppi - 
leidster, adverteer hier die Karnavalkeppi (Rl, 0), sak (R ,00), 
T-hempie (R3,50), Ii ensiehouer (SOc) n M ti -pl kk r ( Oc). 
Hierdie goedere is beskikbaar by die Kar vaan in di w nd Ig n 
van Neelsie. 

Vlotoptog 
aa d b 

Baie moeite en inisiati 
her in vanjr ar se vlott ge 
gaan, '11 m6re )gg nd word 
die oorspronklikheid van 
elke koshuis and r 'n ver 
grootglas gepluas, Di vlot 
optog volg dieselfde roet as 
v r1 de jaar vanaf Du Toit 
straar to! by Coetzenbur r, 

More ... rand is naiuurlik 
dansaand en daar is vyf 
danse n 'n kermissokkie in 
N elsie om van te kics. 
Kaartjies is duur, maar die 
dans r!'. kry t en rninst '\ waur 
<It' vir hul g ld, want die Kill 
navalkomitee beplan nit: 
e rs om 'n wins daaruit Ie 
maak ni '. 
Sondagat nd word K rrna 

vulwe ek op gepast • wys ul 
gesluit met 'n hrist nf 
in di Endl rsual, 

Braarn Hanekom en Deon Ro souw aan die oefen vir die SR-draf 
na Worcester om Akkerjolle t verkoop. 

woonlik ni b k nd g cmaak 
ni . 

KIESINUGTIN , 

Oop telling 
MOET Sf lit: nhosch akad - 
mi s vii aile rasse op l st I 
WOIU'! Dit WHS di ° gront 
vrang verlede InaI' voor die 
Muties, 

Nudar 'n versoekskrif vir 
'n ref r ndum oor die suak 
met 233<1 handtekeninu 
aan die SR oorhandig is, h I 
'n h wig' d hat rondo III di • 
hcle aang 'I t.nthckl ontsta III, 
Vial die uiteind rlik hou 
van 'n r fel -ndum is he 
vruagt k n. Argument is 
• angevoe r soos - 'n 11 "'ga 
tiewe uitslag sal die Univer- 



AS deel van Monica en Huis 
Visser se reklarne vir kama 
val is 'n vertoning van 
Rensche Strijdorn se modes 
vir die volgende winter en 
somer by die Oude Libertas 
buite Stellenbosch gehou. 
By die geleentheid het kol. 
OJ. Moore gepraat oor mo 
tivering aan dienspligtiges 
deur moeders. 

Die eregaste was mev. 
Maudie van der Merwe, eg 
genote van die Minister van 
Bosbou, Waterwese en 001- 
gewingsbewaring, mev. Mar 
got Malan, eggenote van die 
Mini, ter van Verdediging, 
mev. Marais, burerneesters 
vrou van Stellenbosch en 
mev. Rene de Vries, egge 
note van die rektor van die 
Universiteit van Stellen 
bosch. Die geslaagde funk 
sie is afgesluit met 'n vier 
gang-middagere wat deur die 
Stellenbosse Boerewynma 
kery aangebied is. 

... en niemand kyk daarna 
NOG 'n mode parade, gereel deur die Damesbelangekomitee, is verlede 
Saterdagoggend in die Vrouevercnigingsaal gcbou. 

Simonsberg se jaarlikse Met met sy "flinke" perde, mool meisies 
en maltrappe het Vrydag, 19 Februarie, weer eens taUe nuus 
kieriges gelok. 

van 
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• a 
'n DOSENT uit ons Departcment van Filosofie bet eendag gese: "'n sie. Nie soos Vaalboslaagte 
Mens het net een soorr wysheid, die wysheid wat jy uit eie ervaring ver- I ni , ?"et rcgtige teerperon 
ower he t, " En hoe waar is dit nie, want die Univcrsiteit bet soos elke jaar ne.uie gannabo en modder 

" , kl I' soos toe ek laa. week daar weer n omp nuwe mge tot sy getalle gcvoeg. opgeklim het nie. 

Die mensi s is di eerste- spesiule aandag en bena- die seniors aan te leer en hut Ons is hier ingedeel in 
juars en bulle trewe is om minge soos ditte, gwappe, eie te mauk.' wyke, so os by die kerk. Hul- 
wys en ervare re word en om kuikens, muise, ens. is aan Stellig sal hulle wys en Ie se ons gaan gedoop word 
di I Iniversiteu van stagnun- die orde van die dag. Natuur- ervure word en mel die uni- ook. Maar ek is 1110S klaar 
sic te red. Hull vulon. srra- lik dink hulle ori mrering en versiteitsam lewing versmelt gedoop, mos in dominies 
re en ons koshuise Icwyl spanfunksionering word uit (nie so dat jy "it sal agterkom Steyn se tyd nog. Pa kan my 
winkels en he ighede Iloreer verband g ruk en pluk, maar nie) sodat hulle volgende doopseel stuur en as ek dit 
onder verpligte en onwyse inperking van vryheid en uh- jaar kan leer, wat sal uitloop vir hulle wys, sal dit mos nie 
aankope. Wat kleredrag be- breiding van gehoorsaarn- op ervaring en wysheid. weer nodig wee. nie'! Hier is 
rref, <Ira die seuns sulke heid is van kardinale belang., dit nie 'n dominies wat oris 
kleurvolle knopies en die W.tt egter treffend is, is dat ~"* * * doop nie, maar 'n doopkap- 
meisies st lui hul nuw klere hulle slaafs bymckaarkom Hallo Pa lein. Ek dink hy is 'n bietjie 

• om die wysheid, spitsvon- Ek her toe hier aangekom, kwaaier as dominies Steyn, 
dighede en frustrusies van Stellenbosch he! 'n groot sta- want hy se dat ons die under 

wykc gaan opdonner met 
kurnaval. En dis nog 'n ding 
wat nes kerk is, amper soos 
die busaar. Hierso hou hulk 
tiil baie oos in die outyd op 
Vaalboslaagte, want hulle 
het ook waens waarmee hul 
Ie bymekaarkorn. Maar 
waarvoor hulle die goed 
moe! mooimaak met papier 
en goeters, weet ek nie. 

En Pa, ons was gisteraand 
by 'n opskop, nes in Oorn 
Sarel se skuur. Hulle noern 
<lit "sokkie" hier, maar alma) 
skoffel kaalvoet. Die meisies 
dru kukiebroeke 500S as ons 
in die Iande wcrk. 

Pa moet groete se vir Ma 
en vir Herdt'. 58 vir hom dis 
ni heeltemal so lekker hier EREGAS 
nie en hy sui nie jammer sen van die eregaste ty- 
we 'S as hy st. 5 nog 'n slag dens die gcleentheid was 
moet oor doen nic. es. Oumanna: nou is ons een met jullel" Kleinpiet. Suid-Afrika se eersre mej. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Pears, OHvia Coetzer. Soos ~ '11 waffcrsc grootrneisie het 

Pam van Monica vertoon hier een van 
Rensche Strijdom se spoguitrustings by die 
modeparade in .die Oude Libertas. 

Die nuutste wintermodes 
is deur ses modelle, wat al 
mal studente is, vertoon. 

Met die modeparade het 
Topics. wat die klere ver 
skaf het, gewys hoe jy met 
min geld nog in pas kan bly. 

sy die modelle se passies op 
die loopplank dopgehou. 

Kobus du Toil Bosman, 
Karnavalvoorsitter, her die 
modeJle in hul spoguitrus 
ting aangekondig terwyl 
Anthony Constandius die 
regte klavierspel vir die ge 
leentheid verskuf het. 

KNJEBROEK 
Die uitrustings het gewis 

sel van kla drag tot Iormele 
aanddrag. Die kniebroek 
gaan, net soos in die somer, 

A TTIM 
Ie , 

VI 
TEL 5223 

01 R ST AURANT MET 
01 UITSIG 
DAM 

- ONS SLAAIBORDE IS SONDER 
WEERGA - 'N MOET VIR DIE 
VERSLANKINGSBEWUSTE 

MANN 
BUFFETETES WAT DIE BESTE 

WAARDE VIR GELD NOG BlED - 
BIEFSTUKKE SONDER WEERGA 

aESPREEK NOU VIR LEGITIMASI EN 
GRAD PLEGTIGHEID 

* NAO 3020 20 W per channel * NAD 3140 40 W per channel * NAD 3060 60 W per channel * NAD 3080 80 W per ch nn I 

I SOSIAAL) 

Rokkies 
wil 
sydra 

ook in die winter 'n treffer 
wees. Die stow we is ryk, sag 
en vloeiend en met die regte 
bykomstighede kan 'n mens 
se kniebroek die gesofisti 
keerdsre uitrusting in jou 
klerekas word. Te oordcel 
aan die toeskouers se reak 
sic gaan die klassieke snyers 
pak en georgeuebloes-korn 
binasie We r eens die winter 
sy gewildheid bewys, 

HAUM 
DIE 

STUDENT 
SE BOEK 
WINKEL 

TRU TBANKGEBOU 
ANDRINGA TRAAT 
TELL NBOSCH 7680 

PO BU 343 

T L. 440 & 2906 



_ I KUNS I 

tefan Coetzer: 
Fotografie 
waarheid 

•• s 'n 

STEFAN COETZER, lektor in Fotografie, se eerste uitstalling het baie 
belangstelling uitgelok. Die Matie het gaan aanklop by mnr. Coetzerom 
meer oor sy werk uit te vind. 
Sy uitstalling was 'n nos 

talgiese terugblik op sy we 
reId waar hy gebore is - die 
Karoo. Dit was 'n ontdek 
kingsreis lang die pad van 
sy kinderdae en 'n persoon 
like ervaring mel gefanta- 
eerde kinderbeelde; 'n al 
leenreis weg van die eise van 
'n grootmenssamelewing. 

HERINNERINGE 
Die Karoo was swanger met 
herinneringe - sy ouma se 
huis op Laingsburg, die 
agterstoep, die soldertrap, 
die rooi en blou glaspaneel 
tjies by die voordeur. 

VERLORE 
Alhoewel dit 'n intense be 

lewenis was, was die kinder 
nai'witcit vcrlorc. Die trein 
brug op Laingsburg was die 
selfde, maar die afwagtende, 
angstige oomblik wanneer 
die trein oor die brug dreun, 
her verlore geraak in 'n we 
reId van cliche's. 
Mnr. Coetzer probeer orn 

sy persoonlikheid so min as 
moontlik op sy werk af te 
druk. Hy probeer in sy foro's 

'n wereld sonder "gimmicks" 
voorstel: daarom gebruik hy 
byna nooitfllters of enige 
soortgelyke apparaat nie. Hy 
loop geen kort paadjies in sy 

PROFIEL 
Iotografie nie: daarom skenk 
by aandag aan die ontwikke 
ling, druk en montering van 
sy foto's om sodoende per 
manensie van die beelde te 
verseker. 

MINMENSE 
Hy gebruik min mense in 

sy foto's, want om 'n sukses 
volle studie van 'n persoon 
te maak is 'n lang, persoon 
like kontak van groot be 
lang. Daarom was sy eerste 
poging 'n studie van sy per 
soneel war by al jare ken. 

DOME 
Een van die ander projekte 
wat hy aangepak het, is die 
studie van 'n groep borne, of 
dan weI "'n dag in die lewe 
van 'n gro p bome", 

Vir hom is fotografie 'n 
lewenswyse en nie 'n tydver 
dryf nie - dit is 'n persoon 
like ervaring en bevrediging, 

UITST ALLING 
Sy eerste uitstalling het kom 
mentaar uitgelok, soos bv. 
" ... very promising, bu try 
a bit mood photography", 
maar vir hom is Iotografle 'n 
"waarheid" en nie die be 
hoefre om iets besonders in 
'n gegewe oomblik op 'n foto 
vas te Ie nie. Hy benader sy 
werk met intensiteit en toe 
wyding, want hy wil nit jare 
voel dat hy nog iets daaruit 
kan put. 

FIWSOFIE 

Miskien is hierdie filoso 
fie van Stefan Coetzer die 
rede hoekom sy "stil bee Ide ., 
so 'n indruk op 'n mens 
maak. 

Gesprek gevoer deur 

DORIA JOUBERT 

Foto Varsity 1982 vind 
in Pretoria plaas 
FOTO VARSITY vind van 
jaar in 'Pretoria plaas. Die 
Technikon Pretoria se Foto 
grafiese vereniging sal die 
gashe r vir die vyfde jaar 
likse salon en simposium 
wees. 

Alle voltydse studente wat 
aan tersiere onderwysinrig 
rings in Suidelike Afrika stu- 

deer, word uitgenooi om hul 
lc 1'0 to 's, rolprcntc en vidco-' 
films in te skryf, 

KATEGORIE£ 
Die vcrandcrings in die 

katcgorieo is as volg: 
Kategorie I: 3Smm kleur 
skyfies - ope afdeling. 
Kategorie 2: monokroom af- 

4KUNSMUSEUM VAN U.S. 
22.2-2J.3.1982: T ntoon 
telling VI n Int rna ion Ie 
Kunsplakkate (Versarne 
ling: M rl Kaplan). 

TEATER 
H.B. THOM T 'AT 'R 

4.3-6.3.1982: OP HOOP 
VAN EP..N (H. H ijermans) 
deur Kruik onder r gi van 
Pieter Fouri . 
OUD ~ LIB RTA 
28.2.1982: Skemerkon rt. 
Blaa: orkes van S.A. K l pse 
Kleurlingkorp. . Diri lent: 
Kaptein D. Leibrandt. 
:U.1982: Te a Uy .. Solo 
uitvo ring met werke van 
Scarlatti, Beethoven, Me 
Cabe en Brahms. 

.5 ... -13.3.1982: ADAPT OR STEFAN COETZER 
•• ,. '1'.' " •• # •• ,1 ••• , •• ,, •• ",.," 

Eer. te Filmfee 
kep verwagting 
in S tellenbosch 

DIE erste Stellenbosse Film 
fees word op 8-13 Maart 
gehou in die Cine 1 en 2. 
Roprente van internasionale 
gehalte sal vertoon word. 

ROLPRENTE 
Van die rolprente wat ver 

toon gaan word, is "The 
Grass is Singing" van Mich 
ael Raeburn (19tH) en "Max 
Havelaar" van Fons Rade 
maker (t97fi). 

KAAPSE FILM FEE 

01 ENIG TE L URLABORATORIUM 
IN TELL NBO CH 

VI 
7 UU 

o TWIK LI N DRUKK 
DIE 

(In I 
L 0 DA 

n 10vm ull I 
01 
n 

N 
nm) 

NK NTRUM ANDRIN A TRAAT • T L 34 

II t 

ICH 
RYN V LD 
TRAAT 34 

• 
Lo al u 
kamera, 
raam- en 
kun pro 
bleme op 

Tal: 71177 

Wat die U.S. Filmv reni 
ging betref: I 982·lidm nat 
skapkaartjies k' n t n R 10,00 
vir die publiek en R6,OO vir 
tud nte op w eksd: evan f 
16 Februarie tot 5 Maart, 
van 1 ShOO tot 16hoo by mev. 
M. van der W It in kum r 
585 van di BJ, Vorster-ge 
bou v rkry word. 

DYE - THE SUMMEI 
EDITION. Aan bi d deur 
Pi t r-Dirk Uys. 

OP.~RA 
NICO MALAN: OPERA 
13.3.-18 3.1982:TH rr N 
OF TH . S R ·W. (Benlt 
min Britt n), Oirig nt: Dav 
id Tidboald. Regi. rur: An· 
gelo obbato, 

.'UEKS 
[NEI 

24.2.-2 .•. 1982: I·NDl ES 
LOVE III 1 Brc oke Shi ld 
en Martin Hewitt. 
CIN' 2 
24.2.-27.2.1982: PATER 
Nl Y met urt Reynold . 
INE 11!N 2 

Stell nhosse Filmf 

- Doen -dit-jouself-grimeerklas 
aangebied deur 

ISA CARSTENS VERLSORG 
KLiNIEK 

Andmargebou, Van Ryneveldstra t 
Stellenbo ch 

Skyfies Demonstra i 
Deur Isa Carstens 

Datum: 8 Maart 
Tyd : 4 nm 

Skakel 73054/5 vir verdere 
besond rhede en om u 

plek t be pr ek. 

Ak demic B 
Hjv Andrin a- n 
Victoriastn t 
tell nbosch 

7600 

Tel. 7 .. 0712 

Die 'ni!J~t AI{(Hi mi 
o kwinl ·1 met di 
(Item lid- 

By '11 

BRIN HI ROt ADVERTEN IE, 
OF 'N KOPI , WANNEER U, U 
KLEUR ILM RING VIR ONTWIK- 
KELIN N ONTVANG 'N R TI 
,"" ... ,~n. ... NK. 

(T RWYL VOOR AAD HOU) 
DRUK OP KODAK-PAPI R 
GO IE VOORKOM 

drukke - Suidelike Afrika 
vandag. 
Katcgorie 4: 'n ope rolprent 
afdeling. 
Inskrywingsvorms sat binne 
kort ontvang word vir die 
FOlO Varsity wat vroeg in 
Augustus plaasvind, ..-----------4 
Die sluitingsdatum vir in 

skrywings is J 8 Junie 1982. 

KAAR nss 
Persone wat sulk kaar 

tjie: besir, s 1 die vertoning: 
van die Filmfe teen half- 

Drie films wat vert ion pry. k n bywoon. 
gaan word, is verlede jaar ty- Daar sal elke tw de 
dens die Kaapse 'ilmf esge- Manda' n moontlik III er 
wys: "Christ Stopped at Ebo- k r in die akad mi iu 
Ii" van Franc sco Rosi (Ita- r lprem v n int rnr ional 
lie/Frankryk, 197~, Eenr-~'~eh~a~h~e~v~e:rt~~~m~w~or~d~._~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Vrouwals :ova" van Nouch- 
ka van Brahel (N derland, 
1979) n ."The Harder Thcy 
omc"van Perry H nz I (Ja- 

maica, 1972). 

kryfb '. 4) 'rt 
lkw -rk 

n fw rk 
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Dink an die doel 
JAARLIKS kom Stellenbosch feitlik tot stilstand as die vlotte in 

Birdstraat afbeweeg en die kollekteblikkies klankclend voller 
word. Na al die voorbereiding wat die eerste akademiese semester 
kenmerk, is die Karnavaloptog die finale en deurslaggewende poging 
om gestalte te gee aan die harde werk van diegenc wat agter die skerrns 
besig was mel organisasie. 

Oit gaan om 'n qoeie doel, lui die veelgeroemde cliche, maar is die 
"sensasiesoekende" studente en die toeskouers wat die strate bclyn 
werklik bewus van waarom dit gaan? Is hulle bewus van die nood 
situasie wat daar heers in gebiede waarvan hulle slegs die name ken (of 
soms nie wit ken nie)? Word daar werklik tvdens Karnaval daarin 
gesJaag om 'n algemene bewuswording te kweek, of is die snelsuip 
kornpetisles en deftige karnavaldanse al wat soos 'n nasmakie in die 
mond bly I~? 

Gedurende die afgelope aantal [are is die finansiele mikpunt van 
Karnaval telkens verhoog. Daar word egter nooit publisiteit verleen 
aan die armocde, voedselgebrek, maatskaplike problema of gebroke 
huisgesinne wat veronderstel is om die Karnavalpoging te inspireer nie. 
Min students ken die opgekroptheid van 'n tweevertrek woning of die 
gevaar wat 'n danker straat in die laatnag inhou. Almal neem ywerig 
deel aan Karnaval en samel in die proses selfs die nodigc geld in, maar 
die hart en die gedagte het nog nooit 'n eenheid geword nie. 

Inligtin9 oor USKOR se goeie werk is I gio en dit is met waardering 
dat 'n mens kennis daarvan neem. Dit het enter tvd geword dat die 
nood van elke hulpbehoewende gemecnskap ontbloot word sodat die 
werklike doe I van Karnaval prioriteit nommer een sal wees. Dit help 
nie om agteroor te sit en daarop te roem dat die Karnavalkomitee in 
sy doel geslaag het nie - dit hot nodig geword dat Karnaval opnuut 
betekenis aan die tweede groot gebod, nl, naasteliefde, sal gee. Dan sal 
dit nie meer nodig wees dat die bruin en swart werkers van die univer 
siteit die gemors moet opruirn na afloop van die blankes se karnaval 
jolyt nie ... 

Stellenbosch sal more weer eens 'n sensasionele dag beleef. Neem 
daaraan deel, maar met 'n oop gemoed wat krities ingestel is op dit 
waarvoor daar gewerk word. 

raad I i tot b grip 
CY 'n beraad wat vandeesweek tussen die senior redaksie van Die 

Me tie en die Uitvoerende Komitee van die SR gehou is, is daarin 
geslaag om die deur tot beter kommunikasie en wedersydse begrip te 
open. Dit was 'n poging om die vertrouenskrisis tussen die twee partye 
te oorbrug, 

Die rol van die SP, SR en Die Matie op die kampus, hul verhouding 
tot mekaar en die probleemareas wat kontak kan bei'nvloed is as 
gespreksbasls gebruik in die bespreking tvdens die geleentheid. 

Opreqtheid en die regte gesindheid is komponente wat as fonda 
ment vir die sarnesprekinqs gebruik is. Dit kan daarin slaag om ons 
9 iloof in die toekoms te behou, 
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rno 
vul w . r 

F otograwe (3 paste) • Sekr tar sa 
Sing Songs (6 po to) 
Groot Br (4 pOSlO) 

• R ,klama (4 poste) 
• Dans (2 po to) 

K rtjie (3 post ) 
• Klaro (3 po tel 

V rvoer (2 po t ) 
rri (J 
Sk kelt> mpte 

• ub-redakteur/trise, Sport 
• Sub-reda tour/tris, In 

t r·univer itAr 
• Varsl fig w rs/ge fst rs: 
- Nuu (1 po , 
- port (4 postel 
- Osi, <II (1 po ) 
- Intttr.universlMdl po ) 
-l(una(1 0) 

INT .RVARSI V 
AANSO KE word ing w 9 
vir di volgende po t op dio 
Intervarsity-komit 0: 
• Konvenor 
• To ourier 
• S, mp njanooiontjie (2 
poste) 

DIE huidige lede van die SR wat die pas in 1982 sal moet aangee. Voor verskyn die 
UK v.l.n.r.: Hein Botha, Hendrik Verwoerd, Stephan Spies (voorsitter), Willem van 
Huyssteen en Nick Barnardt. Agter staan in dieselfde volgorde: Susara Hauptfleisch, Jan 
Woest, Braam Hanekom, Heinrich Nagel, Piet Bosch (Tygerberg), Inus Marais, Panayiotis 
Stais, Deon Rossouw en Tessa Middleton. 

Varsheid kan 
Karnaval 

'Iaat op taan 
KARNAVAL moes op 'n gesonder voet geplaag word om sy bestaan te ver 
seker. So glo die Karnavalvoorsitter vir 1982, Kobus du Toit Bosman. In 'n 
onlangse gesprek met Die Matie het hy ander aspekte, soos betrokkenheid 
en die organisasie as geheel, bespreek. 

sou 'n kwade dag wees as 
Karnaval sy betrokkenheid 
met die SR en die studente 
struk uur verloor. Ons is 
egter nie 'n uitvloeisel van 
die SR nie, Ons is outo 
noom in ons betrokken· 
heid. 

Ons SR-voorsitter, 
St ,phan Spies, het vanjaar 
uit die staanspoor pro 
beer om interne verhou 
dinge op 'n gesonde voet te 
plaas. 

Ek maak nou 'n gevaar· 
like stellinq, maar dit is so 
dat polltlek 'n belangrike 
rol peel in die samestelling 
van ens SR. Ek het op 'n 
st dium gedink dat die eng 
politieke belang van elke 
groep die bree belang van 
Karnaval sou kon benadeel. 

Die SR-lid vir Karnaval, 
Jan Woest, was nie voor 
h en betrokke met Kama 
val nia, maar hy het horn- 
elf met die organisasie op 
hoogte gebring. Ek dink 
dat die Admini trasie deur 
hulle toedoen'n goeie b eld 
nekrv het van wat on wil 
do n. 

Ons verhouding op die 
oomblik is op 'n volwasse 
en veran twoordelike basis 
gegrond. On probeer om 
almal se belange in die han 
toring van die ak te 
akkomodeer. Oi 'n deli 
kate situasie omdat daar 
soveel verskillende elemen 
te binne een org nisasie i . 

Ek dink dat ons in di, 
langt ,rmynvlak b w eg. 
Dit is miskien In ideali tiese 
beskouing omdat dit 'n ruk 
kie sat neem om mense g. 
woond te maak om a n die 
tookoms to dink. Ons tree 
nam ns die studante op 
waf weer n mens ons op· 
tree. Die SA sorg dat dio 
beeld na buite d.rn.v. Kar 
n v I en die kontroles 
o d j. As hull, dit ni 

do n ni , he ntwoord hulle 

nie aan die vereistes wat 
die nuwe sis teem aan hulle 
stet nie. 

Sal u weer hi rdie werk 
doen en boekom? 

Dis 'n onregverdig 
vraag. Ek sou eerlikwaar 
wou sien dat Karnavat op 
'n goeie grondslag blv. Ek 
wil nie s~ dat die ver 
lade nie goed was nie. As 
ek egter as nuwe student 
op Stellenbosch weer die 
selfde pad moes loop, sal 
ek dit weer doen. Nou sien 
ek natuurlik die saak in 
retrospek, 

k is nie nou in die sta 
dium van my lewe waar ek 
weer dieselfde werk wi! 
doen nie. Ek is reeds daar 
deur, maarek sou die onder 
vinding wat daaruit ge· 
spruit het, wou deurqee na 
die volgende mens, wat die 
taak vervu I. 

Die kontinuiteit word 
iaarliks onderbreek. Ek wil 
my verstout deur te sl! dat 
tussen 60% en 8CY% van die 
ondervinding van die top 
struktuur met hul uittrede 
verlore gaan. Daarom I ek 
klem op die skriftelike 
weergawe van aktiwiteit 
en ordelike notolering van 
werkswyses. Oit is die enig' 
ste manier om 'n sisteem te 
verb ter an te handhaaf. 

Ek geniet wat ek doen 
en dis ook aangenaam om 
bctrokke to wees. Uit die 
nard van die ondervinding 
b.weeg 'n men n 'n vol· 
"ande stadium. 

As daar iets is van u 
termyn wat u sou kon oor 
doen, wat sou dit wees? 

Ons work metvrywillige 
studente. Dis nie 'n kwes. 
sie van werkg wer-werk 
nomer nie. Miskien sou ek 
meer aandag gegoe het a n 
die werk wat ons in tern 
aan die koshuis oorl t. Ek 
sou graag meer by tand en 
betor trukture aan die koso 

Matie 
Gesprek 
ANNAMIOOSTHUYSEN 

ge8els met 

hui verteenwoordigers wou 
gee waarbinne hulle kon 
werk. 

Aan die begin van die 
termyn het ons die prob 
leem van onvolledige ver 
slae gehad. Baie van die 
dinge waarmee ek bewapen 
moes wees, het eers uit die 
aard van my ondervinding 
gespruit. 

Ek voel dat ons sekere 
dinge t.o.v. die verlede kon 
regstel, veral met die hante 
ring van vlotborge. 

Die struktuur van Kar 
naval lvk egter nou beter. 
Dis nie net deur die toe 
doen van die komitee nie, 
maar van 'n kritiese stu. 
dentegemeenskap. 

Hoe beskou u die stu 
dentebetrokkenheid in van 
jeer se Karnaval? 

Karnaval is een van die 
belangrikste bekendstel 
Iingsgoleenthede, veral met 
verwysing na eorstejears. 
Dus hulle wat die indrukke 
voortdra. 

Ek dink studentebe 
trokkenheid het weens 
kampuspolitiek afgeneem. 
Drukgroepe ontstaan en 
die mense wat Karnaval 
hanteer het, w s onversig. 
tig met die hantcring van 
openb fe verhoudinge. Daar 
is verskeie gro pe w t op 
Stellenbosch moot saam 
leef en binne hierdie ver 
houding gabeur dit baie 
maklik dat' 'n mens jou 
medemens misken. Kc r 
naval, as groot e organi 
sasie op die kampus, stet 
hom bloot vir baie kritiek. 

Ons moet Karnaval so 
vars moontlik probeer hou. 
Mense word bewus v n wat 
gebaur en as hulle nie deel 
neem nie, sal hlllle gtorbly. 

Waf was u doelstellings 
en idea Ie vir Karnaval toe u 
besluit be: om aansoek te 
doen vi, die voorsttter 
skap7 

Aanvanklik het ek ge· 
huiwer om weer betrokke 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ m wees mM nudenwakti- 
witeit . Ek w reeds buit 
die studante gemeenskap 
gevestig en het teruggekeer 
om verder te studeer. As 
oud-Karnavallid het ek die 
ontwikkelingspatroon van 
K arnaval met die tvd dop 
gehou. 

E k kon sien da indien 
sake nie rog9 stel word nie, 
die voortbestaan van K rna' 
val in die gedrang sou kom. 
Dit was deel van my rnoti 
vering om Karnaval op 'n 
goeie voet to plaas wat 211- 
mat gra 9 daar wou sien, 
en 'n toekoms, te verseker. 

As verdere doelstelling 
kan .k studentebetrokken 
heid en di. suiwering van ----------------------------------1 Karnav I no m. Oor die 
la to pa r [aer het Karnaval 
dikw Is 'n negatiewe bceld 
in die regte kringe go ep. 

Ook k n Karn val s . 
politiese m dium help om 
die vor killende Qroepe op 
di kampus te koordineer. 
Dis ook wac rom ~ns ing • 
will ig het om die tema van 
"Tot Ie Aanslag" na "Pers. 
sen asic" to verander. 

Hoe is die same werking 
met die SR en die Admini. 
strasie? 

As 'n mens die SR t en 
jou sou he, sou die Admini. 
str si se samewerking baie 
meer tra 9 gewees hot. AI. 
mal is nog ni ekor hoe die 
nuwe studenteverteenwoor 
diging u,1 I werk nie. 'n 
M ns mo t jou p rf binne 
'n nuwc sisteem, ook t.o.v. 
K rn IVai, vind. 

Nuwe wetgewing pi s 
on eintlik op die klntlyn 
omqat on m r (Jirak onder 
USKOA g~v sti9 is. Oit 
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Meal 
coupon' 
ystem 
succeeds 

weekend 'meal 
upon' system initiated in 
'sidences at the beginning 
f 1981 has exceeded ex 
Icctations in its success. 

According to the finan- 
iiul registrar, Mr Basson, 
IC system has been of 
encfit to both the univcr 
ity and students in elimi 
ating food wastage. 
Compensation for un- 

.ed tickets would be 
.redited to student ac 
Ollnts. While it had origin 
lly been envisaged to pay 
Iudcnts directly for their 
nUSI'd ticket, administra 
ive problems had made this 
upractical. 

1 he amounts to be paid 
lut for unused breakfast, 
unch and supper coupons 
for 1982 are 40c, 7Sc and 
Sc respectively for men's 
residences and SOc, 60c and 
~Se for women's residences. 

The system will remain 
Jargc.;,ly unchanged this year 
hut students will be given a 
lingle book of coupons in 
~tcad of three. 

heid, sensitiwitcit en geba 
lansecrdheid. Al die dingc 
kan teruggevoer word na 
getoof, hoop en licfde, 

Prof. de Vries het be 
klem toon dat Stcllenbosch 
'n akademiese instelling is, 
t!n nic 'n drukgroep nic, 
Dit is die taak van In uni 
vcrsitcit am gesprck, gc 
dagtcwisseling en logicsc 
ilrgumcntasic as dccl van 
die vormingsp loses by sy 
Studcntc aan tc mocdia, By 
hct hom cgtcr uitgesprcck 
teen openbarc oproepc tot 

t}J( .• ecrste Studcntcparle 
mcntsitting word op Dins 
dag 2 Maart 0111 18h30 in 
die Vroucvcrcniglngsaal in 
Ncelsic gehou. Belangstcl 
lcndes is welkom. 

Studiegeld 6 m al 
meer as '72 
UNIVERSITElTSGELDE sal oor twintig jaar, waarskynlik gemiddeld Rl J 600 per jaar beloop. Die 
vcorspelling is gernaak deur die navorsingsdepart ment van Legal & G ncral Volkskas na uitvoerige na 
versing orntrent toekornstige studiegelde. 

by 

'n Onderstcuner van die de sy onskuld bcwys, lndicn die Wet op Terrorismr hoef 
groep banierdracrs het gcse: hy dit nil' kun docn nie i. nic aungckla to w rd nie. 
"Daar is 'n afsydige hou- die hof vcrplig om hom Geen hof mag die aunhou 
ding onder die studcntc skuldig tc bcvind. ding bcvraagt ken of vry- 
van Stellcnbosch teenoor Aangehoudcndcs onder latlng hev .el nie, 
die rcaliteitc van Su id- r;======================::"i 
Afrika. Dit lyk asof die 
banierc gedra is om m msc 
bcwus tc maak van Neil 
Aggett se dood", 

Dr. Aggctt, 'n vakbond 
Icier is in aanhouding op 5 
Februaric dood in sy 
scI aangctrcf, 'n Howige de 
bat oor vcilighcidswctgc 
wing hct hicrna dwar Isoor 
uid-Afriku opgevlat . 

Akadcmici hct ' reageer 
op die morelc n gceste 
like gcvare van J anhouding 
sender vcrhoor, "As mensc 
lank gcno g so (aileen) nun 
gehou word sal die skadc 
blywend wees. Fk glo dat 
sulke optrcde cties gesproke 
ni verskoon kan word 
nie", het dr. Chari Vorster, 
'n klinicse siclkundige van 
RAU, aan Rapport gcsc. 

Die Rcktor, prof. M.efe 
Vries het hom uitgesprcck 
teen die prot saksics. Vol 
gen. hom i. "die soort van 
emosionalitcite ... strydig 
met die nard van 'n univcr 
sitci 1 as akademicse inst 1- 
lin T". (Sien berig hicrnuas). 

Volg ns die banicr- 
dra ~rs is die mecstc mens' 
onbewus v. n dle cffck van 
die vcilighcidswc tgewing. 
Iugcvolgc die Wet op Terro 
rismc moot die aangeklaag 
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VAND MAAND ont- 
wa k t Ilcnbo ch uit 
y I ap. Hi rdie 
plaa like Renal sance 
vind aanvankllk ubtiel 
plaas: Be oekers aan 
di sg." orne rskool" 
v rt I dikwels dat hulle 
eintIik op die "Bos" 
vakan i werk doen. 
arty het darem die 

mo d om huJ f ilba r 
h id t 15 lei, mr ar vind 
Bikini Bach 'n ideale 
p d a ogi e omgewing 
om hul vir hul h rre 
vo )r te b r i. 

vakansie. 

S EYN 

(Oak die "M tic" se 
redaksie luip terug, on 
seker of ook hulle "pro 
fes lonal" (:\ la Steyn) 
sal moet word, maar 
gelukkig sonder enige 

KA EES 

,trlJtrg 
• TH£ '"AAI(. • STllUN CH 1(.." C,. • ALEXANDU,$TIIAAT/STII T 

'00< 
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fl Hi t I 

11 hl'lI ry 198". 

rho 
r 

of' th rul 8 
1,1 quor Act. 

I. 
a, 

J 011 OU b t V t ou r • 

O. lit 11 

t y 

P. • 

UIII 0 • W MH k CAM ~c 

th m 

* * * 

DIE vorige Uitvocr nde 
Kom ite -vergadering van 
die SR h t 'n mo ic aanvaar 
w t die aard n 'trekking 
van 'n Angle -publika i 
afkcur. Tyd 'n. di Sk-ver 
gadering i. di sa k na di 
Vereni ing omitee vcrwys 
w t 'n ond rsoek moet 
lood. 

Die I het opg meek 
dat die Publik I ieraad die 
g skrif v rbicd het. Voor 
'n ondersoek nie g doen j 
nie, al nic teen di organl 
asie opgctree word ni . 

MEDELY. 

de n, die sg. "georien- Sy: "Hi.I'm Nasta sia 
teerdes". Mense soek de la Vogue of North 
aJtyd nuwe name: Cliff, Johannesburg and 
'Apartheid" was so I am a prospective 
mooi kort - nou sukkel political science stu 
'n man met "afsonde- dent",' 
like ontwikkeling." Hy: "Haai, nooit. 
Churchill het buiten- Dan rnoet jy my kamer 
dien gevra in The Fare- maat ken. Hy kom 66k 
well: "What's there in van Johannesburg. Sy 
a n me?" Du praat ek naam is ... 
maar van die pesie Sy: "I'm 
pi, inweg as gedooptes do not" 
of ontgroendes. H eno rita, org you 

* * * J kill d bull, but forg 
Li we Ma your ister I kill you 
Ek sou graag oak vir and de bull!" 

jail 'n kaalvo tgedig Dan daal 'n gr60t 
wou skry f, maar ek kan stiIte oor die wande- 

Dan, in di mid del twyfel oor wie die IIi, want ek moet toe. lende paartjie en a] 
van Februarie, sak 'n monopolie oor sy aan- sko ne dra en das ell waarvan hulle bewus is, 
sprinka nwol tudente dele het.) baadjie en snaakse goed is die sweet, die weet in 
saam met 'n hittegolf in my mond en om my hul ineengcstrengelde 
op dj dorp. kiclik i~ eHU HILL nek. hand .) 
kr e we r nn midder-- Met my so iale lewe: Wat ek net nie mooi 
n g oop, pry in re tau- Maar dan word die gaan dit l'oor die wind. verstaan nie, Ma, is 
rante op, en alle tele- herlewing natuurlik ok Ek het al twaalf meisies hulle Sf, jy's hier vir jou 
onho kies buit wer- gekenm rk deur die se hand vasgehou! (By: "akadiemie ", maar as 1)' 

kin . Dorpenaars laat marsierende rna sa, "Halle, my naam is wot, dan noem hulle 
hul b Wings paranoic siaapontberende Ie P(" 'grik ric Janse van lou 'n lyk, 'n . uurstof 
v r ker n akademie e en Igemene moede- Vuugren en ek kom die]; 'n moltreinryer. 
per on el k er terug vir loosheld. Hierdie pesi van Eendekuil en ek Di rektor se hulle mag 
'n k ten re van huJ is die sg. "verwelk. m- le r vir pgredikant" nic slaan nie, maar my 
~:::::::::---:---------------- ---, DOg is gewoonlik mos 

nie blou nie, ne Ma? 
En dan leer ons 

sutkc snaakse tale. Die 
een noem hull "Heb 
re us" en 'n mens skry] 
ulke snaakse goggatjies 
dit Iyk so 01 soos ou r-------------- ,,...._-'. 

Dokter Kromhuizen se 
perskripsies. En dan 
skryf jy die spul nog 
agterstcvoor ook. 

Nee wat, Ma, ek 
wonder of ek nie maar 
in die Aarmie moes 
gebly het nie. 

Verder goon dlt nog 
goedmet my. 

U liefhebbende seun 
Frcderik S, lanse 

"an Vuuren. 
N.S. Stuur nog be 

skuit, Ma, die II.K. is 
mal daaroor. 

RUB RIEKEB LA 

I, 
En wat kwel lulle iul oor klere? Let op die lelies van die veld, hoe hulle groei 11 

hulle arbei nie ell hulle spin nie; en Ek e vir julie dot sells Saloma in al sJ - 
heerlikheid nie bekle d was soos een van hulle nie. As God dan die gras va 
die veld, wat vandag door is en more in 'n oond gegooi word, 0 beklee, hoe 
veel te meer vir julle, kleingelowiges? Matthetis 6:28-30 

p 
Icutcl aan die LSS-komit • 
t oorhandig nie. Pan yiotis 
h t voorts gc 'dat ddi 
ionel k i uit die huur 
geld a n koop at word. 

NV.RKlhSIN(y 

{ nder 
( [II praat k ni van'n 
ver ntwo rd like, ver 
beeldii gryke "verwel 
korning" nie). I.e die 
fout mi kien by ons 
Afrikane wat outori 
teitspo j iCB ni kan han 
t er nie? 

Ma r nou j 
vrae i eker n 
voorbeeld 
waande 
prof ti s 
die per ". 
S' iorita, vir JOIl 1 

ek die heilig. ko i d od 
maak ... 

ASSII~S 

NAMffiIA 

LU ~RSKAP 

bl·kaSle 
tel. B kende politici en 
ad mi i 1 hydra lower 

f du r nde die afg lop 
w k h t die SR 'n Icier 
kap program onder prof 
Cawood gevclg. Vi r mo 
dule is angcbied, nl 
kommunikasie, sclfkcnni 
en I ier. kap tyl, video 'cit 
konfront ring en din" 
krumtegnicke, Volgen 
Hein Borha was dit die CCI 
t proj k van die porte 

fI ulj Lei rskapsontwikk 
lin , 'n Soortelyke proje 
word vir die Sf» b pl n. 

SR-TOER 

Binnekort v rtrck di 
R op 'n toer n vi 'r noorde 

like univ r itcitc: RAI), die 
universit ite van Pretoria, 
Potchefstroom en di Wit· 
watcrsr nd, Vcrskcie ont 
mo ting m t mnatsk ppy' 
n jo mali t word beplan, 

ZO ,LOELAND 

d ur mami Oosthuys n 
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• ren 

S KE.NAOE 

amp sdoop 
uur voort 

NQUDAT Stcllenbosch se orientering amp r 
verby is, het Die Matie gaan kyk wat op die 
ander kampusse gebeur. 

U.O.V.S. huise dien. Hy "was a1 in die 
army en het nie so baie van 

Orienteringslesings oor die ontgroening gehou ni ''. 
lIld rmeer vakkeuses en 
hibliotcekgebruik word aan- Die mans moet die hele jaar 
g bied. baadjies -n dasse dra, in die 

gange agteruitloop, op bak 
Na afloop van die daag- stene sit en ook groot hoe. 

liks lesings vind koshuis- veelh de water drink. 
or~nt ringplaas. ~Paaroud~nwone~ van ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Volgens 'n HK-lid van die die koshuis her vertel van 
dame. koshuis Wag·'n·Rie- Rak se bad. Dit is 'n bad 
IJi v rloop die in outing in 
fases. In die e rste kontak- gcvul met allerhande onaan- 

'. genaamhede waar die eer- 
p. no(~e (~at. n week dUl~r), . tejaars kop eerste moet in. 
vlnd <he el~tltke on~grocnt~g duik. 
plaas 11 die doel IS om die : 
crslcjanrs "van hul Matriek- 
1l1Cntaliteit t verlos" en om 
"di ge s in die koshuis uit 
te bou", 

"Wat lag jy onkruid!", troon Magriet, Neme 
sia se doopkaptein I bo In eerstejaar uit. 

w 
152 DOR STR ET 
STELL NBO CH 

TEL 4641 

Juweliersw re 
Liebermann breekware 
Mandjies 
Afdrukke van tonele in die omgewing 
Skulpe, kuriositcite, kerf- en kralewerk 
Vinotique. Wynvate en Ge Ihout wynr kke 

-:'-:--:'0)-:',:,-: .:. '. .:. .:. 
(. 

:~ ONS IS DIE BESTE EN GOEDKOOPSTE DIAMANTHANDE- <- 
:? LAARS IN STELLENBOSCH ':: 
~SPESIALE AFSLAG VIR DI STUDENT~ : U t .) . :- 
• v <- y :~: Pleinstraat 21 Stellenbosch (Langs Foto Studion Lockley) Tel. 3131t 
.:- •• : •• :. ( •• :- .: ...... ( •• :- .: •• : •• :- .:. <- .: •• : •• :. -: •• : •• :. (. (. ~.: • .:..) • .: • .; •• : •• : • .: •••• (. <. (. -:. ( • .:. (to •• -:. • .: ••• t) I!. •• :. •• • (to 

R.A.U. 

'n Ecrxtejaur van Olien 
hour het v rtel van di 
I kkie ... oonde wat as straf· 
Illaatrecls in die munskos- 

Die eerstejaars stuan hier 
bekend as "jingo's", I ekkie 
partye is ook 'n instelling in 
die koshuise. Veri de jaar is 
vier tweedejaars egter g > • 
skors omdut hull cer tc' 
jam's ongernagtig lyfstraf toe 
g '<lien her. 

rlikheid 
m t ic 
taut h t. 
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idoos belemmer 
• In groot 

bye oms n 
van Rensburg op kitteren 
de wysc met die gunstelinge, 
Daniel Haitembu en Lennox 
Nompume, aigereken het. 
Van Rensburg se wentyd 
was 47,7. 

I n die 10 (x)Om het Ewald 
Bonzct Coetzenhurg se sku 
r or hul voete gchad IOC hy 
mel '11 skittcrende eindpo 
ging vir Patrick Mabitsel , en 
Inn OIYI1 geklop het. Hierdie 
wedloop het ontwikkel in die 
hoogtepunt van die aand toe 
Bonzet in die luasre twee 

. rondtes '11 ugterstand van 
SOm uitgewis her en Manit 
s 'Ia in di naelloop na die 
wenpaal in 29 minute ll),~ 
sekondcs geklop her. 

V bRSKEI . Maries het ondanks 'n sterk wind 
puik presrccr in die Roland Bank byccnkoms. 

Die eerste Malic triornf 
h I sommer vroeg-vroeg ge 
kom toe B rtie de Wet die 
Springbok Herman V enske 
die 10 f alg esreek het in die 
100m. D W t sc wentyd van 
It, I sek, tcenoor V .nsk Sl 
11,.\ sek. loon die gernak 
waarrnec hy die oorwinning 
hehaul her. Die A-wcdloop 
ill die H(X)m vir mans het 00).; 
goeie arleuck opgelew r en 

i uiteindelik deur Ferdie 
Williams V,1n die Atlantic 
atlcliekkJub gewen (I :51,0) 
met di Marie L on Quenet 
(I :53,9) in 'n verrussende 
tweed' pick. Di Bwedloop 
is deur die nuwe Marie, 
Werner Stab, in 'n Iyd van 
1:55 gewen. 

Die 400111 wed loop her 
vir nog 'n puik Marie-cor 
winning gesorg roe Alb rt 

NOG vier Maries kan dalk 
binnekort die {JfOCn en 
Goud lira. Andre Fourie, 
Andy Schoernan, John Black 
en L onard Jubher is on 
lungs gekics vir die Westc 
like Provinsie se Binneshuise 
Hokkiespan wat vanaf 21 tot 
24 F bruarie aun die Suid 
Afrikaanse Interprovinsial . 
Toernooi in Johannesburg 
deelneem. 

Die Ieit dat vi 'r Maii sin 
die WP-span, b st, ande uit 
lien spelers, opgcn 'em is, is 

RI OH KR SUPER 

(,EWREI~K 

In die 100m hekkies vir 
vroue het Hilsu van den 
He ever haar ncdcrlaag 
vrocer die nand (12,12 teen 
oor 12,52) teen Riana Swart 
in (IJ 100m gewreck. Hilsa 
het die hekki s in 1 ,7 sck. 
gewen met die r ukkie twe , 
de mel 'n tyd van 14,H sck. 

Die J SOOm vir mans het 

O'RIOH 
PH SENTS THE NEW 

ook vir opwindende atletick 
gesorg toe raig Lambert 
van Kcrnptonpark net-net 
die nuwe Malic. Henning 
Gericke. geklop het. Hulle 
rye was onderskcidelik 
3:51,3 en 3:51,4. 

VELDNOMMERS 

Nog goeie oorwinnings in 
die veldnommers is behaal 
deur die Mat ie Isak Kotze in 
di skyfw rp vir mans 
(SX,:-\6m), Andre Franken, 
ook van US, sc 4,601ll in die 
paalspring vir mans was ook 
'II goeie prcstasie in die win 
derige toestunde. 

'n Beskouing van hierdi 
uitslae resume met die fcit 
dat die Mnties slegs l) punic 
nil die Tukkics geeindig het 
in die Dalrymple kompeti 
sic, laat heelwat belangstel 
ling opvlarn vir die krag 
meting russen die Maries en 
Tukkies op 26 Februarie re 
Cocizenburg. Met die nodi 
gc ondersteuning kan die 
nederlaag van 60 punre van 
verlede jaar in 'n oorwinning 
om kep word. 

DIE eer.stejaarsatletiekbyeenkoms wat 15 Februarie gehou is 
was In goeie voorloper vir die reeks atletiekbyeenkomste wat ge 
durende die seisoen op Coetzenburg gehou gaan word. Hier is 'n 
deelneemster van Huis ten Bosch in aksie in een van die nommer 
tydens bogenoemde byeenkoms. 

Manshokkic: 

Maties dalk 
NEW FEATURES Shutter 1/8- 
1/1000 plus B Synchro 1/8-1/25 

• Visual Self timer 

• lU 

Groen en Goud 

In '0 onderhoud met An 
dre Fourie voorspel hy dut 
al vier Muti s '0 goeie kans 
sraan om vanjaar hulle 
Springbokkleure te vcrw rf. 
Hyself het reeds in 197~ vir 
Transvaal gespeel en sedert 

~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~--~-~ 1979~rdi W~SySprin~ 
bokkleur het hy verlede I-" ~ _ 

jaar verwerf, Dit maak hom 
'n ervare spcler - een van 
die WP-span se . leutelspe 
lers, 

During th n xt f w day the EDRICH 
photogr ph r will be snapping you In 
th tr t of Stellenbosch. 
Who knows - your photo might b 
dr wn to m k you leglbl to win th 
n w RICOH KR5 UP Rem r . 
All photo will b on vi w t DRICH. 
Good luck -. you at EDRICH. 

E 
MENSE 

r ons Selfdien M unt tu - W assery 

ANDRINGA TRAAT 
T L 73042 

t verkop en Her t Iw rk 

geen geringe prestasie nie. 
nit we r 'picel di ' krag van 
Matiebinneshuise hokkie in 
die plnaslike liga. 

SPRINGBOK 

ONDERVINDING 

Andy Schoernan , war 
reeds tw c jaar lank vir die 
WP uitdraf, was lid van die 
Proteaspan wat Europa in 
t9XO b 'sock h '1. Die onder 
vinding kan hom handig te 
pus korn in die g sc] kap van 
Suid·Afriku se bestes en kan 
die deur lug gee waar die 
Oro en 'n Goud ter sprake 
kom, Die (wee nuwelinge in 
die WP-SP'I!l, John Black n 
Leonard Jubb r.hoef nie ver 
ierug ie st aan n ie. Heide . pe 
ler hct onlangs met binne 
muurse hokkie begin, maar 
is g en b ginners wat hokkie 
aanbetr f nil'. 
tref ni . 

GOEIE KANS 

Die WP-span staan van 
juar wee,' ens 'n goei kans 
om die interprovinsiale (Ot'r 
nooi te wen. 'n Belangri 
nand -el hierin kan vanaf 
• tellenbosch kom. 

TRIORAN[)'WE 

• Swembroeke R2,OO 
• Kortbroeke .. .. R2,OO 
• Joggerfrokke .. R2,OO 
• Lab. wit baadjies R5,OO 

(A.V.B. INGESLUIT) 

PLU IAI AND IN KOP 

Bird traat 4, tellenbo ch .Tel. 5168 

W LKOM OP TELLENBO .CH 
OTO U 10 LOCKL Y 

Eienaar: Alb rt Lan b r 
Plein traat 21 Stellenbo ch Tel 3131 

Vir in ordentlik 
vri ndin- 

fot v n u elf of 
Kom na on 

w rt/wit 
per 

n . 

I TU 
AF OTO T 187 


