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S student 
betrokke by 
aanrandlng: 
'n A S ;KONl-lJK in di klcine hCI onlangs 
V r 'n bekende kafe in Stellenbosch afgesp I. 
Om treeks kwart voor een voorverlede Son- 

d 0 nd her twee blanke man in '11' woordc- 
I cling m t vier bruinrnans betrokk gcrt ak, 
lh w I 'II verslag iew r van Die Malic op die 

IOn I was, kon hy nie die oorsaak van di 
try ry vasstel nie. 

Oi v oordewi ling het in '11 vuisgeveg 
rg aan. 1 wee van die bruinman i plat-, 
la n en geskop I rwyl hulle hulpeloos op die 

r nd gel h t. Enkele van die blankes hct 
Ilrqb r om te k r, rna ir onder Ilk. e . Vuil en 
fa i tie e taal ' vryclik gebruik. 
b l)ie verslag, wer wou die name van die 
trokk person verkry, III ar nicmand wou dit 
r k f nie, Een persoon was heel VCIOnt 

i :di: "War e g naarnnern ry i dil? ,k wa 
n die poli re, en ons weet ho om mel homot re 
~erk. Jy is seker weer 'n regstuderu ." Toe hy', 
.or dt t die per oon 'n ver .lagg wer is, h I sy 
T1endc g org dar di • ver lagg w r be is g hou 
word. 

b 1 'n poli iernan opdaag, i. hy en die 
wide oud-polisieman eenkant roe en het 
cIs. Da I na is die bruinrnen e deur die 

~ II i man beveel am huis to tc guano Voor 
I ull wi., het een gcnoem dat die aanr nding 
n ramincle oortredin ' was. Die poli icman het 
Ille hi r p gCI geer nie. 

'n I Ianke omstander h t, nadar die bruinmans 
v e is, aan die poli icman geno m: "Ek i 
ek III t 11 ekl urdes, maar wat nou hier 

r hct •.• " Di poli iemun h 1 hom 
III emaak III 1: "Mar r Men er, oek jy vir 

h Ilikheitl'!" 'II Vriend van die blanke wou 
h Oro ynhanr uit di moeilikheid hou n ncr 
om all sy arm enkant to getrek. 
V I en 

b tr kk t I 
I h I 

'N was byna hell g, h t 
ou dekad nt g word' 

IC,)( 1 al my invloed as studente-Ieraar gebrui~ a!'" hi rdi dekadent houdin v n 'n part ,wa 
vir my byna heilig was, onder die aandag van di jeug t brill ." 

dit n oit v -rdien h t nie." 
Mnr. a tzer h t do rop 

gewy d t die publi iteit w t 
'n bock kry a gevolg van 
die v rbanning en lat re op 
he fin' daarvan k una 
produktief j ange i n di 
bock daarn 'u grot e) 
I er kring kry, 

ontv 
N 

vo r. 

, , 
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e 
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KAAPSTAD - 'n Vurige byeenkoms is by die Universiteit van Kaapstad gehou om te be luit oor 
die hou van 'n "dag van solidariteit" mel die ort Hare-studente, Op Maandag, 10 Mei, het I 600 
tudent ten iunste daarvan gestem. Di voJgende dag is alternati we lesings gehou oor di ort 
Hare-kwessie. 

St ud e n r e v In die 
Un ivers it eit van Wes 
Kaapland, die Universireit 

Durban-Westville en 
Universit it van Wi!- 

D .......... 
arit It a 

vr n Fort Hare-studente ge 
ien word in die lig van poli 
tieke en konomiesc toe 
tande, in di i kei, 
Di pamflet no m die 

volgende rede vir die op- 
51 nde: 

ONAnlANKLIK 
onafhank 
mber 1981 
'n d rue 

bevolking 

d kteur steun 
n d ien plig 

fly her ann die Kov . s 
gevra or hull die nuwe wet 
gewing ~IS 'II turksvy of '11 
iroefknan in. 'n 'urksvy 
ill die sin dat baie van hull 
wat 'cdin\, he! dat hulk 
hulle di II plig agrer die rug 
h t, "nou we r die stcwel 
uit die stoorkamer mo I 
haal en die sagrc vue I nou 
weer moet begin p. s ms ik 
vir die ver loop." By het ge- 
kl yf d. I enigi I 1. lid war 
onberrokke wil ' we s 'n 
negati 'we houding teenoor 
die nuw werg wing I he 
- "vir diegene . al ni 'e 
wct g ew i n g w a t hom 
P I soonlik berrek, w t aan 
y sak en tyd ra k, vir hom 
sal dit 'n turk vy w s met 
dui nde doring w I jure 
lank in sy vices snl SI ek. It 

Hy her di Kovsi gcvrt 
oj hulle I positief na die 
w I iewin ' gekyk h I en ge 
i n het dar dit eintlik 'n 
troet k. aft is. Dit is nie net 

• m VI 
PR ~ 1 ORIA - "In di jaar 
2()OO .al TI1t;Ct, 200 000 
wall kolierc die lila I I h.:k 
ks men kryl'. " So hCI 

DI 
STUD NT 
SE BOEK 
WINKEL 

T .... 440 

Die troefkaart vir die 
akeman, Ie d. arin dar hy 
en sy werknemers wat hulle 
inisiele diensplig gter die 
rug her, nou slegs twaalf 
d. in die jaa milit re dien 
ho f te vel rig. Volgen 
Willie i dit 'n be Ii te hup 
stootjie vir die ekonomie. 
By her daarop gewys d.1I 

'n student ook 'n troef'ka n 
her, word ill die in dat 'n 
kamp w t meer as '11 m nd 
I nk duur addi: ion le 
k r edi t c vir hom I 
b I ken. 

d t diegcne wat nie tern nie 
maklik identifi eerbaar i 
en du met mo it 'n b ro p 
of ambag kan bekle . Mel 
35% van die persone tu en 
sestien n vyf-en-se rig jaar 
war wcrkloos i " kan dit 'n 
tremmende en nadelige ef 
Iek op Ci kei, sowel as 
iuid-Afrika he." 

REKTOR 
Op 12 Mei het die Rektor 

van Fort Hare, prof. J. A. 
L rnbrecht 'n vergadering 
mel agt studenteveneen 
woordiger gehou, Die tu 
derue her be luit om hul 
kla re Mcr-val nadat hulle 
verbied i om na hul kos 
hui c terug re k cr. Hul 
merle- tudent word egter 
st eds aangehou. 

In di jong te verslag 

VOLG NS mnr. Mike 
v ns (onder) word 

die totale aansl 9 in 
kol, universiteite, 
fabriekc, gemeen- 
skappe n op ~ie 
gr n deur die magte 
van demokra ie 
gevo r. 

b o ey 

vanaf Fort Hare-kampu 
het universiteit owerhede 
b vestig dat aile tudente 
hul kin se bywoon. L ktore 
ivan mening dat leg on 
geveer vyftig stud nte hul 
kl s e bywoon en dar die 
ltur sie ve I erg r i as ge 
durendc die 1980-op I. nde. 

van die Univ I iteit v n 
Kaap tad, mnr, L. Nathan, 
is m er studente gearres 
tCCI. By het bev t ig dat 
teen tudent kl e by 
woon III en dat studenre 
nie n 8 nm. hul koshui 
mag v rl at ni . 

SEBE 

Mnr. I. Bloch, lektor in 
Hi torie: Ekonomie e die 
tudente het mnr. Lennox 
Seb toegang tOI die kam 
pu geweier en hom duide 
lik laat versraan d. I hulle 
nie met sy re ering g diend 
i nie. Nou betaal hulle die 
prys deur m I knuppcl 
ge laan te word. aangehou 
t word onder verhoor n 
op zeskorte vonnisse te kry, 

1 ie [key ge hul redc 
vir di "d g van en ge ind 
heid" mel die Fort Hale 
studente as die volgende: 

LAURIE NATAHN, die SR-voorsitter van UK lees hier aan aan stakends 
studente sekere bewerings voor dat studente beplan het om Fort Hare op 
te blaas. 

Kovsie kampus kry 
ook nou K.P. tak 
BLOEMFONTEIN - 'n Studentetak van die Konserwatiewe Party i 
onlangs op die Kovsie-kampus gestig. Mnr. Gerhard Mostert is tot voor 
sitter van die tak verk ies. 

Die hoollei r van die 
K.P., dr. A. P. Treurnicht 
he! op 20 April die Kov ies 
in 'n pluimbalsaal toege 
spreek. Hy het gese dar hy 
be cf dat daar ni ccnsrern 
migheid tu sen hom n die 
Kov: ie is nie, m r "ons 
ou A frikanervolk is mos 
maar 0 - verveeld. II Ty 
dens sy besoek aan UOVS 
her dr. '1 reurnicht die doel 
stellings van sy party 
duidelik emat k. Die K.P. 
voel dat daar 'n goeie kan 
is vir ontwikkeling in die 
Vrystaal en dat 'n sludenle- 

tak 'n eerste va trapplek 
wees, 
'n Uitgebreide jaarpro 

gram vir die K.P. word op 
die kampu beplan en d ar 
is die moontlikheid dat 'n 
jeu 'kongre. in Bloemfon 
tein g hou gaan word. 
K.P.-l de I van tyd tot tyd 
uitgcnooi word om in die 
ko hui e te kom praat om 
die studente in di algerne n 
op hoogte van ake re hou. 

n val die K.P.-Iak nog 
binn die kie afdeling v n 
Bloemfontein-We, ma r 
mnr. Mo ter i baie po itief 
omtrent die verkryging van 

BI bMI'ONT JIN Die redakteur van 
Irawa, Kovsies se studcnrckocram, mnr. Willie 
~ng lbrecht , het in sy red: ksioneel van 3 Mei 
ge kryf dat hy ten gun te van die verlengde 
dicnsplig in Suid-A frika i . 

'n troefkaart vir lie reger 
ing nie, maar ook vir die 
man wat di eli n plig moet 
verrig. Van militcre we is 
die nuwe opsct buigbaar en 
kan dit aangepa: word om 
by die ver killende omst n 
dighede aan te p. - hct y 
konvensioneel, terrori m 
op die grense, in die iede of 
in die yl-bevolkt g biede. 

"Totale aanslag 
deur demokrasie 
op Apartheid" 

lJy het n, 

bestaaru reg op die kumpu 

di wap nbedryf in Suid- I 
Afrika verwy en ge c dat I 

Krygkor re d die land s 
Iweede grootsle indu lri Ie 
reu is III I III er as • gthon- 
derd Ill. al. kappye wat on- GERHARD MOSTERT, voorsitter van die 

v er 100 000 werk r in Konserwatiewe Party se jeugtak op die ka(11 hul diens het. "Die toe- 
ncmende militari n ie in I-P_u_s_' - - __ - 
SuicJ-Afrika i baie win ge 
wend vir grool be ighede, 
het mnr. van ge c. oof inister se 

rthei booS 

Die oorlog, h t hy ge e, 
word nie deur indiwidue g - 
vo r nie rna. r deur die oor 
logmasji n. 'Ike indiwidu 
is dll de I v, n hierdie ma - 
jien en dra die. Ifele v ralll 
woordelikheid. 

"Die Afrikc n r van v n 
da verstaan !lie hoc diep hy 

waardigheid gckw lS 
her deur and I' oortigh id 
die ho k t en van y poli 
lIek filo ofie I m k nie," 
het hy Je . 

te tel, i vir hom in b gill 1 

a nvaarbaar. In die prak(Y~ 
,I dil egt r lIet werk II 
d < r h tekcni voll velr 
anderin in. uid-Afrikll el 
plaasvind. 
Prof. NIsanwisi het die 

el mente van veranderill 
oos vol uitgestippel: 

Danr lIIoct he ltel11ili 
wegb w g word viP 
ra diskl iminasie. 

• Men ercgbe'insel rnoel 
aanv • r word. 

• elyk g leenthede vIr 
aim I rno t da rge Ie 
word. 

• Ongelykhcid in die IIcr 
deling van grand en f}~ 

tuurlik hulpbronJ1' 
mo t uit Il kakel word 

• Vryheid van 
vir alma!. 



ring studente, 
akelui byeen 

In BAlE sukscsvolle handelsweek is Saterdag 
aand in die Stadsaal afgesluit met die kroning· 
van. ulie Ie Roux as mej, Handel. 

Di rega by die handels- 
d. n was Lesley Rae Dowl 
III war die finaliste voorge 
I I her. Prof. D. b. W. 
S humann het mej. Handel 
'82 ekroon. 
Aile aktiwiteire gedu 

I nde di week is g reel om 
di doe I. telling. naamlik 
om studente, sakelui en 
do erne bymekaar t bring. 
t verwesenlik. Die week her 
b 'in mel 'n handel te Will 
d ur ongeveer sestiu men e 
bygcwoon is. waarond r 
ludcnle van UK en UWK. 

REKENAARS 
Die b sock aan San lam 

W'l baie suksesvol. Na 'n 
t e praak is verskillende 
r k naar vertoon. By die 
Ollthaul daarna het studente 
di gel entheid g kry om 
m I die pCI' oncel van an 
I m tc gesels. 

Die 11. ndelskon ires en 
di handelsdans wa. die 
hoo'lepunte van die week. 
Mnr. A. P. Mkhwanazi, 
konomicse raadgewei 

hoofman Scbe van die 

kei, het die kon re nam n 
sy regeringshoof byg woon. 

Die bood kap vall hoof 
man eb was dat 51 lien 
bosch een van die min un i 
versiteire in Suid-Afrika i 
met wie hy .0 'n goei ver 
houdin 11 t , Adj unk 
minister G de V. Morrison 
het die kongres namens 
minister Piet Koornhof by 
gewoon, 

Die handel portda • wat 
in di Stran I sal plaasvind, 
is tot vandag uitge tel. '1 c 
oordcel, aan die belang 
stclling van bcide studente 
n dosentc gaan dit ' n groot 

su kses WCcS, 

OORBEVOLKTE, stedelike spoorwegstasies illustreer dikwels di 
toenemende swart verstedeliking. In die jaar 2000 s 175% van di swart 
bevolking in stede woon. 

Matie-baadjies 
deur Admintstr 

• 
• 

Sle 
• moontlik verskaf 
vir R60 

DAAR is nog hoop vir. tudente. lnfla ioni ti s Mati b adji pry c mag binnekort i t v n di ver 
ledc wecs. 'n Prys van R60 word a' 'n tcrk moontlikhcid g no m. 

Daan Derek en, lid van 
di Kleurekornite belas mel 
Mal iebaadjies, het laar blyk 

VIDEO-SPELE het Neelsie skielik binnegeval. 
Panayiotis Stais, SR-Iid belas met die LSS, het 
, I') kontrak met 'n maatskappv gesluit om die 
I'l"lasjiene te verskaf. 

Die Univer irei: I dan 
a verskaltcr optree, Uit 
sluiting oor die aan elecnt 
heid sal gedur nde die 
twecde Illest r verkry 
word. 

Die diept onder oe war 
deur die P geloods is, het 
aangeioon dat die huidig 
hoc baadjiepryse deels ver 
band hou met di prys v 11 

urraad 
• somrmge 

I I Spookhuis owner 
corrects report 

Mike is the owner of th 
Spook h u i , When 
appro, ched for comm nt, 
he alleged that: 

The IVC!'. ' monthly ren 
t I wn not reduc d from 
R70 10 R60, n stared in the 
article, bUI from R65 to 
R46,50 per ingle room. 

NP 'n Vergelyk met 
Kleurlinge en Asters 
is 'n prioriteit 
"Dr prioriteit in die politiek is vandag om 'n vergelyk t . kry n et die 
Kl urling en die A iers," aldus mnr. Wynand Malan, LV vir R ndburg. 
By h I op 13 Mei tyden: 

'n middaguurvergadering 
V n die jeugtakke van die 
N ion Ie Party op Stell n 
bosch gepraat en is deur 
mnr. Hennie Smit, LV vir 
Stell nbosch, aan di woord 
gestel. Die vergadering is 
ser el in reaksie op dr. A. 
p. Treurnicht e vergader 
illg vroeer in die week. 
Mnr. Mal n het enkele 

Sf llings n anleiding van 
die Reg rin se riglyne vir 
di beoordeling van die 
Voorst lie v: n die Presi 
d rusraad gema k. 

Die voor t lie moet vir 
di m erderheid men e aan 
Y arbaar we " en aan aile 
b volkingsgro pe moet 'II 

Vooruitsig g bi d word dar 
hul hillik verwagtinge ver 
W nlik kan word. 

M nr. M I, n her g s di 
Np . al nog uitkom by w t 

pre i s 
h t." 

PAYMENT 

'J he R nt Board did I ot 
stipulate that h hould pay 
Wilt r nd g ncr 1 muni [, 
pal r I • his wa p. id by 
him in 19N1 nd p ym flt 
continu 1 in 1982 in 
d pend ntly from th Rent 
nO'ITd h arin . 

liy 

bes 
los 

net er 
de s 
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Ik n r m w I 

vkom w t ho belangrik dit is om voor- 
uit t plan. Ons moet vir die toekorns 
b pi n am fe kan voorsien in ovkon 
93 % van Sui -Afrika e elektrisitelts- 
v rbruik. Dis 'n veel is nde uit 
doging waarvoor vkom volle ver 
anfwoordelikh id oanvaar het. En 
sand r di nodige mannekrag 
en grandstowwe sou dit 'n on 
moontJlke taok wees. Grond 
stowwe is in Suid-Afriko nie 'n 
probl m nie. Mensemateriaal 
wei, aarom spe ialiseer vkorn 
in ontwikkelin9 en voorsiening - 
ons onfwikk I JOu talente en vOO( 
sien skitterloopbane. 
Opleiding, en in die besonder 
studie op universit itsvlak, is 'n 
p perduur storl . 'n Eerstejaarstu- 

nt in die in enleur wes moet by 
voorbeeld boie meer as R2 000 b - 
groot vir sy eerstejaar tudles. Daarby 
kos dit die Staat ook meer as R2 000 p r 
jaar p r student om dl nodlg sf Jdie 
fasillt it beskikbaar te stet, 
By vkom loons dot dit d I von on ver 
antwoordelikheid I om 'n de I von die 
koste te dro. vkorn ken elke j or talryke 
beurs to an jong uitblink rs vir unlver 
t itsopl idin . 
On beho ft s is wydvertak - n so oak 
jou ere nth de by Evkorn. Burse i b - 
skikba r In di valg nd int r s nt ri 
tin s: 

• 

. . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . .,........... . . . 
uniVI 

r. vkorn. Po bu 1091, J hannesburg 2000. 
r Inligtin oor dl Evkom .. b ursl ningsk mo. 

m 
, • I ••• , , •••• " ••• f , •• , • , •• , • I ... , • , ••• It • , ••••• 

• , •• • t I ••••• , f , ••• t • , • f • , • , ...... i , •••••••• , • " ••••••••• , ••• t •• · · · · Adr s: . . , " , . . . . .. . " .. 
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SOSIAAL 

DAMESBELANGE 
Vroue op tel nbosch 
veg vir hulle regte 
IN uid-Afrika blyk dit dat die strewe na 'n regv rdigc samelewin " wat elykh id tu 
vr U insluir, nie die mees wcscnlike is nie. 

n m n 

Kyk ons nou na ons on 
middelike > tudenresame 
lewing, i voorbeelde van 
seksisticse di krimin ie 
legio, Die me skrei nde 
hiervan is koshui reel . 
Dieg ne, wat vanwe sekere 
biologicse kenmerke 
vroulik is, word gedwing 
om rc I na te kom wat hul 
III nlike ewekniee ni hoef 
Ie doen ni . 

TOESIG 
Vanuit die patriar ale 

f milie-op t kom 'n jong 
volwa . e vrou Sreltenbo eh 
to . Hi r word die toesig 
wat sy kynb ar nodi h t 
om t oorl ef', voorrge it. 
Uitcindelik 

in dl 

weer cens di v n 'n nder 
geskikte wees. 

LlDA VAN DER 
MERWE 

Mans het p odu 
om uls If 
mee t v r. 0 

to raw 
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IN 1975 h I di dagte by Norman Burg r ont taan om fond 
middcl v n 'n I ndwy IOCf, waartydens all ( op 'n aflosb L 

mel dcur 

wid n 
t r 

Dis Pret 
en p~ sier 
Di Lekkerl V ng go 

NOU - ~ 
"Ladies Nite" 
Donderdag 
27 Me; 

V YH 10 

OSIAAL 

DIT is die sanggroep van Atlete vir Christus '82. Hulle is hoofsaaklik ver 
antwoordelik vir die geestelike werk wat deur die beweging gedoen 
word. 

Sien die lig 
met kontaklense 
WANN" oR 'n bril met kontaklen e vergelyk word, ien 'n m n dat 
daar verba nde ver kille i . . 

War rom k ontaklen e? 

pr: ktl e rcde ,soo sport 
III nn en men e wat kcrc 
b roepe beoefcn. ink 
maar an die rnensc wat 
h Ida lank mel mikros 
kopc w rk. 

• IS 
• , 

u.u. 
1 





'n LEWENSGETROUE en botanies-korrekte 
w rgawe van di J alombekende Serruria florida 
(Trots van Franschho k of Blushing Bride). 
Voig n Ellze odl y was dit een van haar 
moeilikste skilderye ooit. 

ongaarse Andras 
spee/ sonates 

briljant jong H nga: r e pianis, Andras 
hiff, I wer op aierd g and 12 Juni am 
nuur '} olo-uitvoering in lie .. ndler al van 

di ons rwator iUIl1. 

II 
te 

o 
p 
s n 

o t • • I 
VANAF Maandag, 17 M i tot Saterdag 22 M 1, 1 daar 'n tentoonstelling 
van waterverfskilderye - veral van veldblomme van die Kaaps Vlakte 
- deur Elize Bodley in die ateljee van die Botaniese Tuin gehou. 

Kaap e VI kte weI blorrime 
het, al i die fynbos van 
vr o eer hoof a klik 
uit ero i of verdrin deur 
siedelike uitbreidings en 
Port Jack on-borne. 

-iiI, Bodley e werk i 
nie net belan irik vanuit 'n 
kun 00 punt nie, trouen , 
y williewer a 'n botani 
tek naar- kilder bekend 
we. Oak in di op is t 1 
y nie teleur nie, inteende I, 
haar kun i I wen trou 
en botanies-korrek. Verd r 
i h ar kildery 0 dat dit 
vir ldentlfi erin van plant 
g bruik kan word. 

mite 
w. 

die Univer it it van We 
K upland) n illustra i s vir 
"Common We d of the 
We t rn Cape", a ook il 
lu tra ies van ander kaars 
en eksoti se plante wat d ur 
mnr. Jim Holm gekweek 
is. 

Di kilderye, almal m t 
waterv rf m dium, word 
vanaf lewende ek ernplare 
v n die blomme g skilder. 
Die blomme .word epar a 
di skild rye klaar i en vir 
her ba r i u mod oelei nd e s 
gebruik, 

Alhoewel 'liz Bodley 
en plantkundige i nie, is 

y bai Ii f vir pi nte en I er 
y raa by haar kinder 
wat aan die Univ r itch van 
t llenbo ch a plant- 

kundig verbonde i . 

ILLUSTRASIES vir Common Weeds of the 
Western Cape wat in opdrag van die Wildver' 
eniging van Suid-Afrika saamgestel is, deur 
Barrie Lowen Margaret Ann Joska. 

, 

l
iNE 1: 

27.5.-29.5.1982: MOD -Rill 
PROBL M . 
30.5.1982: HONKEY 
TONK FR -EWAY. 
31.5.-S.-6.1982: 11'1[. 
BAT. 

m n. 

JI>RI "- 
WI M 
dery 8-19. 

ar 
• 's o In 
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'In MENS moenie van literatuur In afgod maak nie." - Hermie Aucamp. 

AUCAMP: 

ie kabaret is '0 
obist ku Temmingh 

tin r 
electronically 

DR. H NNlE AUCAMP, bekcnde kortkuns-beoefenaar en dos nt in 
Afrikaan aan die Fakulteit van Opvoedkunde, het vroecr vanjaar die 
H 1 tzog-pl'y verwerf vir sy bydrac tot die Afrikaanse letterkunde.i. 
I i vraa "ho vo I 'n mens en die politi k kabr r t. Novelle val m er in y kraal 
~'I so 'n toekcnning?", het Albci verg van die h skouer an zesi II dit 'n middew ) 
Y ocdig beantwoord deur 'n hr'" kenni r am v rk n tu: en eli roman 11 di 

~c . <lat P.G. du Pic sis in dit i imlik 'n nobi tic e kortv rhar Ii. 
n 'clukwen i n g sb r ief kun vorrn, Om hierdie r de 

'Ill Iding gem ak h I van is dit ldeaal vir kampus- 
1I k r post-H rtzog blue. opvoer ings omd It di 
h Y vo 1 dat die reels wat vir tudent oor die ulg me n 
Qrn gcld, die reel van die ingeltg i uor 'n bree 
P I is, mits dit reg ge p el pektrum van onderwerp . 
"'(lrd. 

Die grootste kenmerk van 
dl Syambi ie ten up i te van die k b ret i dat di vierde 
le,kortkuns is dat hy graag muur tu n g hoor en 
I wit voortgaan om te v rhoog verval. Die kun- 

k p. stena r reik y hand oor die 
vo t1ig no di hoor, d ur 
middel van die vcrteller. PROFIEL 

H nni Aucamp het in die 
afgclop paar jaar 
~kcndheid verwerf deurdat 
Y die eerste w r 

Afri aan:e kab ret "Met 
P!'tni ie ges .. gc kry h t. 

reatus 
lesing 

\l rras 

kit b r) '* 

V n II nb h 
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Maandag, 29 Maart 1982 

TE VEEL KWALIFIKASIES 
DIE verslag oor die moontlik oopstelling van die Universiteit van 
Stellenbosch i klaarblyklik 'n eerlike en nugtere poging om 'n 
antwoord te bied op die referendum-idee van veri de jaar. 
R gering beleid kortwiek vanself prekend enige praktiese im~ 
plementering van nuwe of veranderde oopstelllnqsmaatreels en 
daarorn is dit soveel te meer belangrik dat voorstelle in die ver 
band sonder dwang of emosie deurgrond word. 

Oit is maklik om "die sosiale en politieke gesindheid en die 
wenslikheid van evoluslonere wysigings van die toelatingsbeleid" 
as faktor te tel, maar dit is die wesenlike gesindheid van mense 
wat onderlinge aanpasbaarheid bepaal. 
'n Onb vooroord elde lewensuitkyk en die wil om die vinning 
veranderende tydsdimen ie te aanvaar, het vir lie 
menseverhoudings gebiedend noodsaaklik geword. 

In die ver lag word daar aan enkele knelpunte van die huidige 
oopstellingsbeleid by Suid-Afrikaanse universiteite geraak. Dit 
word egter betwyfel of die ondersoek in aile opsigte gemik is op 'n 
daadwerklike verandering van die situasie en of aile betrckkenes 
dit as 'n saak van ems en oortuiging beskou om hulle te verbind 
aan 'n sinvolle evaluering van oop universiteite. 

Ons ondersteun die handhawing van die Afrikaanse karakter 
van die Universiteit. Dit mag egter nie verbloemde rassisme wees 
nie: indien ons werklik besorg is oor die Afrikaanse karakter van I 
Stellenbosch, salon voorkeur gee aan Afrikaanssprekende 
anderskleuriges bo anderstalige blankes. Oit is moeifik ver 
staanbaar hoe, byvoorbeeld, onige p r entasie Afrikaans 
sprekende bruin en swart studente die Afrikaanse karakter van die 
Universiteit kan b dreig. Indien dit dan wef by ons om velkleur 
gaan, moet ons dit nie verberg agter die begrip II Afrikaanse 
karakter" nle. 

Die "bree riglyn" dat 80 persent van die voorgraadse studente 
blanke Afrikaanssprekendes moet wees, kan ook bevraagteken 
word. In 1981 het Afrikaanssprekende blankes 81 persent van die 
Studente-unie uitgemaak. Oit is dus nie duidelik hoe 'n groter 
aan al anderskleuriges toegelaat kan word sonder om die 
"grens van 80 p rsent" te oortree nie. 
Vandag kan daar van ni mand meer verwag word om met 

stukkies en brokkies tevrede te wees nie. Daarom behoort oak die 
US oar die outonomie te beskik om y hand ten volle vir aile 
studente te open/ want daar kan net volwaardig gegee word, of 
glad nie. f' 

Die ewige gekwalifiseerde (loopstel~ng" van universiteite is 
d Ik op die lange duur teenproduktief. Oit kan mense in so 'n mate 
antagoniseer dat hulle hoegenaamd nie meer belangstel in dit wat 
vir hulle aangebied word nie. Buitendien waardeer niemand yl, 
9 kwalifiseerde "toegewings" nie. Indien ons erlik en opreg ons 
Universiteit wil deel, moet ons dit met oorgawe doen. Anders Iyk 
dit na 'n futiele, onopregte poging tot paterna Ii me. 

OPPAS VIR DIE BEHEER! 
STELLENBOSCH word blykba r st d in'n hoe mate beh er 
deur die onb k nd ,donker m gte van di onderw rid. Oi doen 
n I te v n di Afrik n rbro derbond, die Ruit rw g, Z en and r 

r I v nte kim-oragani a ies i besig am van hierdi univer it it'n 
jellievis in 'n onstuimige osea n te m ak. S ms Iyk dit selfs sot 
di a nsla van buit met' n on eergd h udinq d ur die mee te 
tud nt nvaar word. Dit IS moontlik uit onkunde, want dit is 

I I s die b trokkene wat bewus i van die wurg r ep am di 
I n kke v n onskuldige m n • 

Ho v I stud nt i enig in bewu v n di inform nte w t 
I tu en die m s as infiltreer? Of van die subtiele n agterb k e 
I taktlek w t gebruik word om 'n prooi vang? En wat van die 
I m nipul rin deur die Bro d rs en ver I di Ruiters van II 
I belangh bb nd 9 beur op Stell nbosch? Die uitbuitlnq van 
'm n e n po i les deur hierdie organisa i s vir hut eie duistere 
doel? Wie is bewus van die teit dat di Studente-unie van US 
w ar kynlik deur net een hand b he r t word ... ? 

Waarom is dit nodig om di Afrik n r Ityd te be k rrn? As di 
Regering dit nie m t wetgewing doen ni I I g die Ruiterwag 
da nn am di "r 9t m nse in die regt posi i " n t stel. 

DI tyd is I nk I ryp vir die Afrikaner om hom van moed r melk 
10 te maak n y i h il te bew rkst lig. Wett het'n 
ruggra tlo na ie tot 9 volg 'n n i w t en verant 
woor likheid oar hom elf ho f te anv ar nie, w nt 'n Wet, 'n 

I Bond of 'n W 9 al b yd ingryp am rii itu i t bev ilig, 
I Di subtiel b h r van Stellenbo' ch al mettertyd In verval tot 
I gevolg he Dit j 'n si kt wat nie genees wil word nie, want dit 
\ pesi liseer daarin om t verswelg en te be met. Oit is 'n gapende 
wond wat men e hopenlik sal raaksien voordat aile lewe dood sou I 
bloei 

I 

VAKANT PO T 
DIE nuwe r dak ie v n Die Matie vir die 198211983-termyn is reeds 
aange tel. Daar be taan nog verskeie vakante poste w t gevul moet 
word. Veral verslaggewer , verspreider , 'n ekret resse en skere ub 
redakteur word benodig. Belangstellendes kan Jacques Joubert by 
74130. 

Ds. lordaan: 

UEk wil nie politiek by 
sleep nie" 

I 

'n :STAAT wat op Christelike norme aanspraak maak, moet 'n sim 
patieke oor he vir die land se goort christelike gemeenskap. So se ds. 
Pierre Jordaan in antwoord op vrae oor sy onlangse optrede en sy 
brief aan die LV, mnr. Hendrik Coetzee. Nadat hy dr. Treurnicht se 
vergadering geopen het, wou Die Matie ook weet of predikante 
politieke vergaderings behoort te open. 

WSBrom bet. u dis 
Bfgelops tyd soveet 
ultlBtlngs oor sensuur 
gsmssk? 

Die aak is deur 'n 
Volksraadslid op die spits 
gedryf. Die indruk is 
gelaat dat die strekking 
van twee boeke, Kennis 
van die Aand en 
Magersfontien nie so 
ernstig is a wat ek dit 
bejeen nie. 

Ek het my daaroor 
uitgela t, maar ek het nie 
die saak eer t aangero r 
nie. 
In ho verre kan u van 
di st at v fW 9 om 'n 
ekere gro p w t u 
mening oor sensuur 
deel, te b kerm 1 

'n Staat w t voort 
dur n aan pr k m ak 
op 'n Christ like 
Na ional grond lag n 
Christelike norme in die 
h nt ring Vc n dl I nds 
b stet. het 'n v rant 
woord likheid om 'n 
impatieke oor t he VIr 
di land 5 groot 
Chri t like 9 meen kap. 

Dink u ni d. t die K rk 
en ni die stest nle, 
hom san sensuur en 
derglike kwe sie moet 
wy nie: 

Die Kerk is verplig om 
to work an die uittewing 
v n chri tlik norm. 'n 
Chn t like taat, 00 on 
r 9 ring w Ii, h t 'n 
v r ntwoordetikh id om 
'n ruimt te k p odat 
Chn ten til r i 
k n deurtr k. Di men 
mo t min ten t n die 
ft k ling van y 

b kerm word. 
k wi! nie die Kerk s 

v rantwoordelikheid n 
di staat afskuif nie. Die 
ta t h t immers 'n wet vir 
die b heer op publik'a ie . 
Die toep sing daarvan 
moet die behoeftes en 
ntim nte van Christene 

in a nm rking ne m. 

Mesn u nt« dBt elks 
msns vi, hom elf 
be luit oor moreete: 
waard8s behoort te 
neem nie? Waarom 
most dis staat dllardls 
morsls wBardss 
bsplllll7 

Oit sou tog 'n geval 'wees 
van dubbele standaarde. 
Van wanneer at kan een 

norm deur die staat 
toegepas word, maar 'n 
ander norm bly vergete? 
As dit onnodig is dat die 
staat ons sedelik norme 
beskerm, waarom moet 
die staat ons teen moord 
en diefstal beskerm. 

Nie aileen is die individu 
verplig om hom teen sulke 
dinge te beskerm nie, 
maar uit In kerklike 
oogpunt behoort ek toe te 
sien dat mense nie 
gekonfronteer word met 
dinge w t vir hulle aan 
stobtlik i me. 

Aallgesien die masse 
media en moderne teg 
nologie die kulturele 
grense tussen mense 
fbreek en hulle met 

breer morel" kwessie 
konfronteer, is u 
slening nte t idealistle 
nie? 

Baie mense kom 
da rmee in a nraking, 
m ar dis geen r ... gver 
diging om oor se norme 
in on vaderland vir 
m n e oop te gooi nie. 
Wat oors gebeur, is 
all rmis my ideaal vir my 
land. Juis daarom veg ek 
dat oor e. 9 beure nie 
die lot van my mense 
word nie. 

Die ta t gebruik vek 
kundige n 0.8. 'n 
NGK-/sraar om n uur 
t hant er. 8ehoort u in 
t meng die vakkun- 
dig 'n work reed. 
deurg laat het? 

Hi rdl werke word op 
ge ag van die lag preuk 
van vrye praak 
deurgelaat. Dit j my reg 
om burger met 'n vrye 
spaak 'n vakkundige 
komitee op hul fout te 
wy . Ek aanvaar nie die 
funksionele mi bruik van 
God se n m nie. As 'n 
dominee van die elfd 
kerk as k wei so 'n funk- 

, lonallteit toelaat, tern ek 
nie saam nie. So word 
God sa naam gebruik vir 
In ander doel as tot Sy 
verering. In die hofsak 
oor Kennis van die Aand 
is die boek ongewens 
verklaar omdat God se 
naam lastelik gebruik 
word. 

Ole Algemsne 
Nloderatuur vlln die· 

NGK bet hom teen 
bonusobllgBslss 
uitgssprssk, hoswel dr. 
Koot Voster dit on 
dersteun het. U sterk 
stendpunt« verskil ven 
'n onder NGK-leraBr. 
Sksp die K erk nis nou 
veTWBrring in plaas van 
seksrheid nle? 

Nee, diegene verant 
woordelik vir die ver 
warring het kornpromiee 
aanqepaan. Daar is 'n 
liberaler standpunt oor die 
misbruik van God se na m 
en wetvoeglikheid. Daar 
teenoor wit ek die norme 
handha f SOOS dit in die 
Skrif voorkom. 

Waaraan skryf u hierbo 
kompromiee tool 

In die amel wing heers 
'n groter ver 
dra gsaarnheid vir die 
rnisbruik v n God se naam 
n aanstootlike s k uele 

tonele. Ek 910 dat die 
Skriftuurlike norm wat 
onveranderlik is, 
prysgegce is ter wille van 
In ondlqe m nslik 
standpunt. DIS ge n norm 
nie. 

As ev ngeliedi na r 
moet k my deur die Skrif 
la t lai en nie d ur di 
verdr agsaamheid van di 

m lewing me, nder 
al ek Iter 9 n vo t tuk 
h"' om op te st n rue, 

Dink u dat pr. dikante 
'n politieke verg dering 
b hoort te op n? 

Ek ou v rki om nie 
daarop t ntwoord nie. 
Ek het my ele opinie 
da roor. 

Hookom sou u die 
daarop wou entwoord 
nle? 
Ek WII dit liewer da r laat, 
anders word ek dalk van 
politiek b kuldig, terwyl 
k juis nie politiek wou 

bysleep nie. 

In die verlede het ek 'n 
vergadering van 'n 
politieke party geopen 
wat met my Christelike 
beginsels ooreengestem 
hat. Oaarom sal ek var- 
keie politieke partye se 

vergadering open, Ander 
is uit 'n Christlike oogpunt 
vir my onaanvaarbaar. Ek 
is nie besig met politisk 

wanneer ek 
vergadering 5 Evange1i6 
dienaar open nie. 

Sou u 'n N P.vergad8' 
ring open? 

Ek sou verkies om n 
die vraag te antwoord nl 
Sou u dis PFP S 
vergaderin open? 

Ek sal dit nie doen nle 
'n Groot d el van dl 
p rtv, indlen nie die hel 
pany nie, onderskrvl 11' 
my Christlike norma nl 

U h t gese dat die N' 
nou ~ dek8den# 
houding h t en det di8 
p rty eens "bY'" 
heilig" wa. W8nns8' 
was die N. P. vir u nbyfll 
heilig'? 

k wil ni he dat on 
g sprek 'n politieke kleUf 
moet kry nie. Dit is onbllh~ 
dat daar politl k uit ~v 
brief gemaak word. 01 
brief was gerig op die 
v r lapte houding jee(lS 
::l n uur. Ongelukkig Ie die 

nsuurwetg win by dl 
huidige regering e~ 
daarom is my brief nie 10 
t rna k van die huidig 
reg ring ni . Ek het rov 
pit uitg vo r om oor 
ensuur t pr t n nle 
politl k te bedryf ni . 

M n moeni kon 
notasies heg an '!'Y 
woorde "bvna heiliq" n18, 
Daar wa 'n stadium dst 
die NP met baie sterke( 
Christlike norme teenoof 
sensuur gehad het. Met 
"dekad nt" bedoel ek dB; 
Kennis van die Aa(1 
to gelaat is. Die boek is 
kadelik vir volkerever' 
houdings omdat daar I" 
vuil taal oor die wit mall 
gepraat word. Daarme8 
het di hot ook saamgs' 
stem. 

Is dis KP vir u nou mtJI1 
hsllig a dis NP7 

Ek het niks met die "p 

Vawlg OIl bI. 13 
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o 
Komitee-ver. lag 

v r 
moe 
00 ? 

BELANGSTELLENDES wag vir die Qorhandiging van die 
referendum-versoek, wat deur 2334 studente onderteken is, 
aan die SR- voorsitter Stephan Spies. I 

V oorstelle dal gOll 

Regerings beleid 
IN opvolging van die RGN-ondersoek na die onderwys, word wetgewing 
verwag wat die toelatingsbelcid aan blanke universiteite al reel op 'n 
wyse wat ooreenstcm met die voorstelle van die US-ondersoekkomitee. 

met 'n kwotastelsel. ----------------------- .. 
Universiteite al waar- 

skynlik groter outonomie 
gegun word in hul 
toetatingsbeleid soos 
voorgestel in die RON· 
verslag en deur die Retief 
komitee wat 'n ondersoek 
geloods het na hoer on 
derwys vir swart stedelinge. 
Dit is twyfelagtig of die 
Regering sal toegee aan die 
cis d at tersiere on 
derwysinrigtings self oor hul 
kar kter moet kan besluit. 
Dit wit dus voorkom of die 
regeringswoordvoerders 
sa rnstem met die voorstel 
van die Retiefkomitee dat 
d i huidige beleid van 
ged wonge segrcgasie ten 
opsigte van universiteits 
opleid ing, vervang moet 
word met 'n beleid van 
"vrywi1lige dif~rensiasic." 
Die Maries moet dus nie 

verbaas wees s die voor 
telle van hul studenteleiers 
binnekort r geringsb leid 
word nie. 

Die ondersoekkomitee stel 
voor dat die huidige stelsel 
van ministeriele p rmitte vir 
die toelating van anders 
kleurige studente, afge kaf 
moet word. In 'n verdere 
meerderheidsaanbeveling 
word, '''n bree riglyn 
voorgestel van 80% 
Afrikaanssprek nde blan 
kes in US se voorgraadse 
studentekorps, " 

Die Minister van 
Nasionale Opvoeding, dr. 
Gerrit Viljoen, het reeds in 
November 1981 verklaar dat 
die Regering aanvaar het 
dat studente op nagraadse 
vlak 'n wye keuse moet h@ 
om self'te kies waar hulle wit 
studeer. Daarom word die 
permitstelsel op die vlak 
tans heroorweeg. Wat 
voorgraadse studente bet ref, 
staan die Regering nog by 
die Witskrif oor die verslag 
van die Nasionale Man 
nekragkommissie. Daarin 
het die Regering herbevcstig 
da i cie t er i@re onder 
wysinrigtings vir die on 
der keic bevolkingsgro p 
mo t voortbestaan, maar 
dat hy gewillig is om die 
bestaande pros dure oor die 
toelating van gekleurdc 
tudente tot blankc 
universiteite, weer te bekyk. 
Dr. Ferdie H rtzenbcrg 

(vro er Mini ter van On 
d rwys en Opleid ing) het 
de. tyds voorge tel d t die 
vryer toclating van 
gekleurd e studente aan 
b la nk e univer Heile 
gec1eeltelik d mp moet 
word en dat studenteu talle 
in veral seker gewilde 
kur usse b perk moet word 

Dcur Henk Smit 

ma s 
gemolestee 

Die d m was die 
b trokke nand by ln okkie. 
Sy het dit ni geniet nlc, n 
wou by 'n vri ndin gaan 
kuier. Tussen Heem tede en 
Hui t n Bosch is sy deur die 
mans gekonfronteer. Twee 
van hulle het haar fiets 
gegryp, terwyl die derde in 
'n stoeiery met h ar I 

b trokke geraak het. 'n: 
Voorwerp, waar kynlik 'n 
ring, het haar oogban 
oopgesny, 
Nadat 'n motor om die 

hoek ge om het, en die be- 
tuurder getoet h t, h t die 
mans padgegee. Hulle was 
blykbaar onder die invloed 
van drank. 

Mej. Tes a Midd lton, 
voorsitter van di Dames 
belangekom tee, het. op I 
n vraag 8 se dat da r 

'I H. Am rican Embassy 
announc d the nnnal 
Fulbright Scholarship 
competition for po t 
gr duate tudy in the 
United St ites for the 
academic y ar be inning 
Sept mber 198,. '1 he 
camp litton is open to all 
South African BA (Hon) 
tudents who h ve com 
pleted or compl ting 
their degr in any ac demic 
disipline except m~ic.ine, 
d nti try or clinical 
Psycology. 

Bursarle are aw rded on 

on 
DRIE van die inisieerders van die referendum, Rolf Behr 
Kobus Pienaar en Andries Calitz, aan die koukus tyden 
per konferen ie in Septemb r verled jaar. 

NICK BARNARD, 
voorsitter van die 
komitee. 

TOELATING: 

oofvak moet die 
deurslag gee tot 
Universiteitstoelatln 

DIE Studenteparlcmcnt het 
in Oktober verlede jaar di 
Komitee vir Politieke 
Studies v n die SR vcr. oek 
om 'n volledige ond rsoek 
na die to I tingsbeleid van 
die Universiteit te loads. Dit 
volg op 'n versoek van die 
studente-unie in Sept mb r 
vcrlede jaar vir 'n 
referendum oor die on 
derwerp. 

Die mosie vir die' 
referendum het soo. volg 
gelui: "Die volle oopst lling 
van .die Univer iteit van 
Stellenbo. ch met die 
behoud van Afrikaans as 
vocrtaal en akademie e 
m .riete a die enigste 
toelatingsvereiste word 
aangevra." Nadat die 
referendum atgestel is, i 
drie b trokkenes by die 
referendum in die on- 

--------__::;:::::::;::;;;;;.;;._,----~ BRUIN Mati s in die 

tud nt biblioteek. Sal 'n vryer 
toegang die Afrikaner- 
karakter benadeel? 

Komitee 
lede 

UM 
ders k omitee 

Di verslag v n die 
komite is v rl de w ek a tl 
die SP voorgel . Di SP-Iede 
kry nou die g I enth id om 
die mening van hul 
kie afdeling t to ts v or 
die volgende Sp·v rgadering 
op 4 AugU.lUS. Di SP kan 
sy voorstelle na die tud nte 
unie terugverwys deur 'n 
referendum af te kondig. 
Di Jigg am k 10 hom If a 
vcrteenwoordigend v n 
. tudentemening beskou en 
self finale voorst He voorle. 

Die onder 0 kkomite her 
g ebruik gem k v n 
getui nis deur polit ici. 
akademici en studente. Die 
gevolgtrekking en a n 
bevelling' i g decltelik 
gebaseer op die getuieni en 
ander inligting wat ingewin 
is. 

h t 

n-a 1 

he d ad lin 
plic: tion i JUI e 

Scholarship for 
USA -studies 

own. 
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PANl ~ K is '11 boor 
WUI m war dring deur 
die veiligsre van mas 
k rs. Paniek word er 
vaal' wanneer dit by 
di einde van dinge 
kom. Oar die verlies 
aan sekuriteit t die 
apokalipt ie e visi van 
die toekoms. Paniek 
oor die inh reru e 
inde in elke begin, 
Dan taar 'n mens 
deur rookwalms no 
jou Shangri-La en 
hoop die dug breek 
deur 'n wynglas am 
die mite van die reen 
boog t laat herleet. 
So bcrelk iets dood 

gewoon soo 'n Re 
d, kslc ook die fini 
tum. .0 d en wel, 
luff sentimenralireit, 
m ar jy be' flog kie 
lik jy i. deel van die 
H rosrni se r itmc'", 

van vraag en aanbod. 
Maak plek, our time 
is passing us by. So 
i t laat ru tuurlik 
ruim geleentheid vj~ 
nabet ragting en roep 
die hele ryke nostal 
giese verwysingsveld 
op: Time it wa • and 
what a time it 

japie 
• pi naar 

was/ Pre erve your 
memories;IThey're 
all that's teft you. 

Maar tog rnoet 'n 
m ns s k r jou pani k 
om toor tot 'n balam 
taat van "sinvolle 
evalucring ". Want jy 

Een groot versoek 
ing van 'n rubriek 
soos h i er d i e is 
natuurlik om clair 
voyant te peel. Om 
ewige waarhede in 
ak kerdoppe te ver 
same! en soos krisrnis 
lekker uit te deel, 
Kom ons pro beer vir 
ouk as: 

k sien 'n klomp 
mense d ur 'n glas 
ruir. Dit lyk asof hulle 
baie vrolik is, maar 
eintlik vertrek hul ge 
sigte in variasies van 
Munch se Skreeu. 
Dan ien ek dat hulle 
intlik in die lug hang 
- hull klou aan 'n 
reuse naeJstring. Die 
karner is heeltemal 
uiigevoer met rnuur 
papier, waarop ge 
balde vui te, war ly 
soos slangkoppe, 
pryk, Ek dink ek ver- 
staan. Ook hicrdie 
men e erva ar di 
paniek v n 'n einde. 
Daarom klou hulle 
war hulle het. 
Daar is 'n paar 

deure in die kamer. 
Daar word half wan 
hopig g klop aan hier 
die deure, n die 
m nse weet nle wat 
om te doen nie: am 
die deure oop te 
maak, mo t hulle die 
na 1 tring 10 • en ou 
hulle hul ore probeer 
toedruk om nie die 
klop re hoar nie, val 1-------------------------- _ 
hulle in Ik g val. 
Hoe dit ook ,I sy: 
Ikeen het seker die 

reg om 'n inde en b - 
gin op 'n eie manier 
ant kondig. 

het immers 'n aantal 
interessante jare op 
Stellenbosch deurge 
bring. Jy herl ef die 
jare van die groot 
teatrale botsings wat 

lei: Treurnicht, Bell, 
Roelofse, Koornhof. 
Tyd al nog leer wie 
die 0 car gewen het. 

volu io ,Iik 
d n y to th 

CO ftutio a co 
oul it ind ed contrt 

die toekorn van verat 
stud nte-politiek vir 
die toekoms gevorm 
her. Jy dink terug aan 
di sentrale p rsona- 
i swat oms op 
merkwaardlge wyse 
die noodlor kon ver- 

rly) 

Ode aan tellen- 
bo ch en ander dinge. 

En no di tyd 
die tyd van roosmaryn 
SOli ek kon se 
ly's deel vall my 
Ek's 'n onverwagte 
gas 
wat aandring op te 
ell na te van wit atyn 

we 'f uit tapels 
kant ordyn 
om afskeid te be weer 
Maar k huil vir lou 
as jy ivoor vertoon 
ell biller sange sing . 
001' voortb istaan en 
enket woon, 
• n, mi. kien, in retro - 
pek ie 
is jy 'n wasgoed. ak 
van mite 1 groen en 
wit. ell tuisgebak 
om atskeid te be 
sweer, 
NS JUSI what the 
truth is 
J can't say anymar. 

e. • 1 love you. 

Laat dit dan wees, 0 Heel', dat ek 
'n duisend jaar gelee teen God 
en mens gesondig het . . . 
dan weet ek nou, op U bevel 
is hierdie skurfte blootgestel, 

As dit U straj is, dat ek so 
moet ty, dan wil ek swyg, 0 Heel'; 
leer my berustlng dan; 
loot my dan maar my kruisweg gaan, 
lot waar ek voor die donker staan ... 

s. V. Petersen 

• V' D ___ 
oelati 

00 
e d 

01 ~ bevindinge von die 
Ko mit e vir Politieke 
St udies e onderso k na die 
tc)elatin beleid m.h.t. 
ander kt urige studeme W s 
di ho fpunt op die agend 
tyd ns die VOl i e P.ver 
gadering. 

durn t . hou n tat die aan 
soek ontvang is. Tan be 
paal die rondwet dat die 
SP 15 dae gra ie het. Vol. 
gen die voorsteller v n di 
010 Ie, Will III van Buy- 
teen en Onder-Voorsluer 
van die SR, al die Ian r 
tydp I k v rhoed dar die 

neem ni . 
In 'n samev rting bet 

Nick Barn rdr g sc dat die 
onder oek vra vir "rulrner 
voor i nin vir n fer kleur- 
I e by blank 
univ r iteit ." Ole ond r 
sock h klemroon cwolu 
si ncr v nderin en is ni 
'n uit pr l k v I d. SP of 
die, tud nte-unle nie. Die 
v I' lag moet g len word 
'n p mg dat die Studente 
Unie '1\ uit. pr a kan 
In a . 

d ur Ann mi 00 thuy ('II 
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INEELSIE nooi nou meer honger studente uit . 

Lo loe aai 
sent urn se 
aa nv o 

D ur IAN 1.fEI ON 
in die L n9 nhoven- 

a • a 

tl s; 
"'the inad quate nd in- 
Ieriot tran port y t '01 '; 
nd, most impo tant. 

"'the 1 ck of charm I' of 
political expres ion' - 
effective participat ion in 
govern .ment and a ay in 
matter ffeeting their daily 
liv ,is wanted. 

Innovative and . trong 
I ad r. hip is u n .essary 
among Blacks as among 
Whit when negotiating 
me ningjul agr ernents and 
inducing resp ctiv 
tollow . to honour the . 

.encc of til daily 
of Blae i political 

nd th yare unit d by their 
common suffering; wher as 
Whit. who are privileged 
by th 'y t 111, ar politically 
unaware and in n itive. 

MICHELINE 
TUSENIUS, a 
rrerroer of th d 
hoc committee 
nquiring into n 
trance qu lifications 
for stud nts at the 
University of 
Stellenbosch, wrote 
this artie! 
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INTER-UNIVERSITER 

SAUK-ONDERSOE 

- dmin 
t t • rm 

• OS) 

e 

Volgen 'n student word 
hul po i ie v rCI" CI' omdat 
hulle in 'n sw kker po i. i i 
a. die verhuurd r en g en 
b din Jingsmag h t nie. 

elfs ul sou da r 'n kontr k 
opgestel word, k n die 
vcrhuurder nog st ds die 
student uitbu it deur 
onregverdige t rme in t 
sluit, 
Nog 'n tudent kin dat die 

Univcrsit it. adrn nistra i 
hul derdep rty k p leg 
lot voordecl van hul If 
gebruik, omdat bulle die reg 
vir hul If voorbehou om 
mel priv iutstud nte s sake 
ill I' meng HI) di studcntc 
i I. doen waarvan hulle ni 

DIE Afrikaansc diens van die SAUK het onlang: 'n uitsending oor Monitor ehad 0 r di uitbuiting 
van tudcnte wat privaat loseer. Die posisi by ses Suid-Afikaanse univ rsitcite is be pr ek. 

Volge 'n Stellenbos e 
eicndornsagent is daar g en 
sprake van uitbuiting nie, 
omdat die 10 ie geld bepaal 
word deur die vraag-en- 
anbodverhouding. 

PUG 
Stud nte word ook ni 
uitgebuit ten op igte van 
klein kamcrtji s nie, omdat 
huiseienaar studente 
"uithclp" deur aan hulle 
verhlyf te vcr kaf. Hy s die 
problem in verband met 
privaatlo ic i die ouers van 
studente se kuld. Dit is die 
ou rs c plig om to t ien 
dat hul kinders b hoorlik 
akkommoda ie het, 

Ond rhoude i g voer met 
tUd nt , vcrtecnwoordigers 
\'~n die u niversit ite, 
Icndornsagente sowel as 
Illet prone ve'rbonde aan 
d' Ie Stcllenbos e 
Muni ipaliteit, 

lukkies se 
peiling 
Uitgebrei 
i. pol i t ike 

liI~nlllg peiling wat deur 
I P rdeby, Tukkie e 
tudentetekoerant gedoen w ' b ord, het groot 

I" telling g a a nd e 
g met k. Gevolglik is besluit 
~~ d~e pelting uit te brei. 
It lllt lag al vroeg in die 

tw de termyn bekend 
ml k word. 

KUGTES 
Die muni ipaliteit het 

geen beheer oor die huur 
wat die i naar vra nie, 
maar legs oor die aantal 
tudente wat di icna r 
inn 'In. tudcnte rna) m t 
gel ondheid klagte by die 
munisipaliteit aanklop, 
maar kl t t '111 verb tOO mel 
huur moet n die huurr ad 
verwys word. 

IS dit geldnood wat 
iemand toilett la t 
te J? Die potprent 
hierond r h t in 
Varsity verskyn. 
~- 

Y UI 
toe toil t 
toe laan 

onra 
f 

Studenteraad vind 
hulselj onder water 

MIN Chris Heuni aan die woord. 

eunis pleit om 
geregtigheid vir alma! 
voor ASB-g hoor 

U student sien eensame 
uannouding as wreedaardig 

of in 

h t ook g 
lem nd 

aangehou 
In st rk won. 
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• V Militarisasie 
neem toe 

kryende on- 

Teo. v, die I ste paragraaf 
VClll u brief, g 'II kom 
m mtaar, want dit is korr k. 
o: S P h t di San/am 

30()·Satll bespr 'k vir 4 M 'I 
vir 'n vergadering om 19110{). 

1 () dlt blyk dat IIu/ 
'prek r vir di aand nic 01' 4 
Me; kom optre nie, maar 
we/ op 6 Mei, Is ek g nad r 
om di verged rinu t c 
ver. kuif no die Sun/am 300. 
Dit is g wier, want 'n 
senior dosent hire d die 
Sail/am 100 h spr k vir 
kauk 1I yJ~/f) /(' en die twee 
gro 1" SOli b sli. bots t.(I.V. 

.stille en die gebruik vall die 
luid preker. 'u'l el. Omdat 
c/il /)JJK 'II kleiner gmep is, 
is voorgest I dill ck JIlII moos 
vcrsk II it 1I11 Sanlum ~O{), w(lI 

be lis geweicr i. ell die P i 
meegcdec dell IlIIlIe elfmet 
die dame moe! onderluulel 
"II nuts tot vergelyk gckosn 
word kan hu! Mile omruil, 
I1U" keul. 1101111' aau my 
sodat die to slghoudende 
personecl ill kennis gest / 
kOI1 word. 
Luter is aan my 

meegedeet dat daar met 
vrug onderhundel is met di 
dames "auk dell m .i, Tessa 
Middleton akkoord gaan 
mel die verskuiv 'ing, ~'f IUr, 
"II hier /" die 1/(101' 
die verskuiwinu moe V. V. 
Saal vs, anlam 00 Wt' S II 

Sail/alii 100 II ie. 

a "II. SMIT" kryf: geweld te verdedig, a 
dit i om die tatu (IUO 
geweJd omvcr te wer 
Swart en wit men e 
verkn Iver Ja f i S 
hull cksionel ciesu 
bel nge, mi ken 
moontlikhcde aanw i III 
gemene Suid 
Afrikanersk p. 

B uid-Afrik 

Net en r=e! oor die 
lig! emt es: wa al di 
skuk laars wei aan? 

Ter lnligtin no m ek dat 
waar ge" pysenl ring 
plausvind nie, ons 1I0r 
mua/wl'S nle die sale vir 
vergad ring in oro bring 
t.o. v. tafel. en toele nle in 
almal wat ale vir 
vergaderings kom r iii word 
versoek om hulp te verleen 
om die meublem nt r '11 te 
skuif volgen smaak, etal 
n oro. Dit bly nie 't 

onbilll V I', 0 tk te w ' nie 
en almal, sov r 'k we t, 
neem g no '; daarme n di 
behulp aamhcid 
waurdeer. 

"MENEER die Redakteur hoe durf 1Y so 'n 
skewe be Id van Stellenbsoch die wereld in 
tuur?" 

• s 
flie 

___ oeg 
Die laa It' tw paragr iwe 

va" u brief be kou k as 
onbillik, g 'fond 01' 

g ru t, tn niks I' mak 
met di "catch 22"·s;tuo i 
waarin II b lund het II; . Ek: 
versker u dUI as db verhelp 
kon word k b r id i om 24 
uur (Ian lien I,' bly vir "ig 
tud lit i geri {- trouens 
ek is ell wa.~ al. 
Ek nooi II hanlik uit om 

die bai 011110111'0 te uit· 
d ru kking I' kom 
kwalifi eer, hoe belcdi end 
dit ookal mag w' • daarna 
Jam II weer aa" Die Matle 
skryf. 
Lua tell - help ons om 

hier til'. gebou 
IIag d a g te n l s 
Latlgetlhow~ 11 

tudeutetrots te 111a ik deur 
die daagliks oor 
deelkundige g brulk vall y 
fasilit it en nle di lagoiler 
WI1I die mimi r trot c 
morstnr. ) "if'. 

My I'er koning nogtan 
aan (1/ die dame'S vir die 
ongericf. 

word ni .) 

Ons kom di mas opt " ... JA, en hoor 'n bi tjie hi r. Ons is n 
moeg vir di negati we beriggewing in 0 
Matie." 

Like ek e 
ave my van 
Huisg noot 
en drank 
(en Neel. ie) 

- - 

GEKLASSIF~ISEER-DE 
ADVERTENSIES 

B hill ie. 
Iar I Y 2122. 
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Kom woeker met 
iou talent 
ei Kultuurweck vind 
V nj ar pia vanaf 2·6 
Augu tu . Dit word op 6 
Augu tus afgesluit met 'n 
groot ALENTF EES. All 
belan .lel1cnde i bai 
w I om om tot 2S Junie in Ie 
kryf. In krywingsvorms is 
by die Slc-kantoor besklk 
b ar en die inskrywingsgcJd 
is SOc. Die wenners sal 
trofec en sertifikate ont 
vang. 

TAL ·NTF ES· 
KAl EGORIEC 
A. Ligte Musick 
I. Vokaal (individu) 
2. In trument al (individu) 
3. Vok aal en/of in 
trumentnal (groep) 

t • I 
MYBURGH, 

t, • t 11 n- 
B. Kia ieke Mu i k 
1. Voka I (individu) 
2. In trumentaal (individu) 
3. Vok al en/of in 
strum ntaal (gro p) 

. Oor pronkli korn- 
po i i 
1. Ligte musiek 
2. KIa ieke mu i k 
D. Dans 
1. Ballet (individu) 
2.Modcrnc dan (individu) 
3. Volk d n e (individu) 
4. Dansgroepe 
E. Spraak 
1. Voordra (individu) 
2. Voorlc ing (individu) 
3. Monoloog (individu) 
4. Spr ekkore 

t ian vir '11 

druk ur 

Woorde wek, Voorbeelde trek. I 

TOYOTA 

I v 



18 Die Matie. Vryd 

r-- 
Om hierdfe fantast pry te wen kryf sl gs die finale telling 
hier neer: 

MATIr;s _I I' TUK Esl __ ____, 
Skryf nou in nle m r a 15 woorde w arom jy van Culemborg wyne 
hou. 

k hou van Culemborg wyne omdat _ 

My naam i : _ 

Adre : _ 

____ _...._ __ -------Tel. Nr. - 

--------- ~- 
Stuur bli f dl ko on, om on ni I t r a Vrydag 4- 
Juni 1982 t b r Ik nl , n :- 

CuI mborg-dl b t wyn om 'n w n n m well . 

tI J 

w tan by 

wat 



SPORT 

uid·Afrika se buksie 
rumskakel pr at nie 

~ g om sy eie presta. ies 
hie, maar 'n mens kom gou 
~ er dat sy sport nie . legs sy 
h fde i nie, maar oak sy 
trot. 

"DOKTER" 
Div n Serfontein of "die 
Oakt r", 00. hy onder sy 
sp nmaals bckend staan. 
Pial sed rt y laer- 
ooldae in Vanderbijlpark 
rum kakel, maar het nog 

n it ravenw k gcsp I 
Ill. A 'n entocsiastiesc 
bolbal pcler kry hy ook in 
I 71 pick in die Suid 
Alhka 11 c o/Tfi-span. Na 

I kry <;y pa vir hom op 
fUkki pick, maar Div n 
\I; U van Tukkies niks weet 
III , "V, n kleintyd af'wou ek 
at\yd III ar Stellenbosch to . 
l k wou vir die Matie. rugby 
PI." 

A ingeskrewe stud nt in 
di kur us MB.Ch.B haal hy 
In 1974 die WP o/20.span 
. k die SA 0/21- pan w t 
In 1975 na Suid-Amerika 
v.ttt k. Op Stellenbo eh 
hg Divan ook 'n bofbalklub 
\\a ryan hy kaptein van die 
.r t span i . Hy haal ook 

~.~ SA·universiteite 
V\))bal pan. 

rn in di Matie-sp n te 
pc I, lig Div n vir Martyn 

Van Blommcnst in uit die 
pan, maar hy en. Dave 
~let man peel am die beurt 
Itt die WP-trui. Divan 
be kou nie di WP- pan as 

kk r as 10 hy begin 
P I h t nie, maar vir hom 
h I uit tog anders, "Toe ek 

in my rugbyloopbaa., was beslis daardie drie - 

die eerste ke r gespeel het, 
het k aam met my helde 
gespeel, maar nou is ek al In 
ouman in die span." 

EERSTE TOETS 
III 1980 kry Divan sy 
Springbokkleur en draf in 
die pi k van Tommy du 
Plessis uit vir die eerste toets 
teen die Lccu. op Nuweland. 
In die voriee twee toen I! in 

, " 

DIVAN SERFONTEIN 
Suid-Amerika was hy slegs 
reo erwe, III ar na die 
droomdri i hy v rseker 
I vall 'n blywcnd plck in die 
Springbok: pan. Sedert 1980 
het Divan al in IS toetse 
gespcel, In Nieu-Seeland lei 
hy die Springbokke tcen die 
Maori's en op 'n mcdderige 
veld h t die wedstryd 
gelykop geeindig. Divan w . 
nan praakmaker vir die 
kaptein. kap rna r een van 
. y be. te vriende, Wynund 
Claassen, word gekie " Die 
to r in Ni u-Se land was vir 
Divan owcl n vir die under 
spanlcd , uitputtend IS 
gevolg van di moeilike 
am iandighede waaronder 
dit pia sgcvind her, maar 
hulle glo dat hulle odoende 
die deure oopg smaak het vir 
uid-Afrika in die toekoms. 

Divan i. dit ecn dat die 

Suid-Afrikaneri nie sleg: op 
di rugbyvcld nie, m ar 
veral ook af daarvan 
gekenmerk word d ur go ie 
gedrag, Dit is bekend dat 
veral die Engelse hulle elf 
skuldlg maak an slegte 
gedrag, nie slegs in • uid 
Afrika nie, maar oak in 
under lande soos Prankryk 
en Suid-Amerika, Divan 
beskou die Nieu-Se land e 
toer us "bcslis kom 
munistie e g ini i crd". 

NA AMER1KA 
Na y milit'r opl iding 
wa artydcn hy medic e 
dokt r was ill die Wy,, 
bergse Militcrc Ho pita il, 
peel hy we r vir M tic. 
Divan be kou hom elf s 'n 
Transvaler wt t "vcrk ps" 
het en wil "vir ewig" in die 
Kaap bly. Tun nos r hy by 
die Medic e akult it op 
Tygcrbcrg in Ana torn ie. 
Tu scntyds tud er hy 
verder in Ort oped i 
(sport geneesk unde) en 
beoog om in die komende 
jaar of twe vir' v rdcrc 
studio Amerikr toe te guano 

GROOT lDEAAL 
In sy vryc tyd word daar 

gholt gespeel en ger eld 
gedraf. As k. ptein van die 
WP-span beoog by ni om 
langer n. volgende jaar, 
wanne r <lit die WP s 
eeufe 'sja r i ,Ie p el nie. 
1 01 dan is daar nog 'n groot 
ideaat wat verwc enlik mo 1 
word, ell I vir di wp. 
.p n "wat hierdie jaar baie 
meer gees n 'n wil h tom t 
wen, is dit glad ni on 
moontlik nie." 

lY. TBAL: 
aie Mati 
o an 

• S In uwe 
span na proew 

1 laatste rondte van die Boland-netb Ipro we i. Din. d, g. 18 Mei, in die 
.. Malan-sentrum gespeel. . cwentien Matie-speelsters is in die vyf 

~.oland-spannc opgeneem. Dit is 'n uitstaande pr stasie gemeet aan eli 
I pt van klubnetbal in di Boland. 

to rno i d I. Aldric p, nne 
b hoort 500S in dl verlede, 
baie go d te vaal'. V r I di 
801 IOU A· P In II iedllrig 
onder grout druk we. , 
aange ien hull aam met 
di WP .n Noord- Tr msv I I 
zewoonlik die uric top 
pa nue op die uid- 
Afrikaanse to 1'I100i i . 

GUB: 

a v a 
• In 
b 

..IN die stryd om die Groot Uirdaagbek r beklee 
di Mati s se rste manshokki pan tans die 
tw de pI k. 

• All 
I n r w rd uitgl inn 1 

die :;AU·tocrnolli Will Hill 
29 Junie tot Juli ill 
G hamst d ' hou ,11 
wor 1. 

Sterwende klub 
soek vanjaar 
nuwe lewe 

'OOR die al me n i skerm 'n st rw nd port, 
maar di pIa like klub i 01' pad om weer root 
hoogte b reik. 

'N OND R IN ING 

1 

A P 

F 
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RUGBY 
• I I hoogte 
erpunt in auer Jiga 

ouvoo , 
M ,'I Ii eerste scm ter s auer-liga wat eind se kant toe staan, was Wocn dagmiddag se w d 
tryde vir sckere spann van deur: laggewcnde belang. Dagbreek, Hel hoogt en Pieke was met ses 
punte elk, die voorlopers in die B-afdeling. 

drie I U sen die link rregop 
paal en die kanilyn gedruk. 

1. Frewen wa in die kol 
mel die doelskop n die rus 
(yell lling wa 10-6. 

Alho wei dit onbillik al 
w speler uit IC 
onder, m I die name v n 
hew n ell OllW (Helder 
berg), ( ook die van P. 
Smit en O. du Pies is van 
Helshoogte noem word. 
Die vier wa gedurig lu om 
te hardloop en daar kan nog 
groot din e van mit ver 
w g word. 

krurn ell hi r hCI Hels 
hoo LC sy krag getoon deur 
A. Aller tc help met 'n oor 
stootdrie, Telling: 26-6. 

In bai wak lig, waar dit 
lal r rnoeilik wa om die bal 
n ak te ien, her Hel hoogte 
y poging afgerond met '11 

. I rk dryfbeweging, ert du 
Plessi het sy tweede drie 
gedruk en Kirsten het die 
totaal op 26-6 te taan ge 
bring. 

ANUER UIT LAE 
Die b soekende boere 

van ,1 enburn het g Iykop 
ge peel teen Libertus mel 
. e purue elk en in 'n ander 
baie harde wedstryd her 
Mabre vir Hui Visser mel 
6-2 geklop, 

Eendrag a, wenners van 
die afdeling, is alreeds ver- 
ekcr van 'n pick in die 
eindstryd, In die B-afdeling 
is Hel hoogte en Pick nou 
kop-aan-kop en ecrskomen-: 
de Vrydag se wedstryde sal 
deurslaggewend wee . 

Ho ake ook al mag I 

verloop, kan daar uitgesien ' 
word na 'n spannende eind- 

. tryd op 4 Junie, . 

y w dstryd III I "n "rnoet 
wen't-ge s b nr der in die 
tryd teen Held rberu. Van 
uit die siaanspoor wa dit 
duidelik dnr zeen en vt n die 
pann ou to e nic n i 

hard I d i) skoon rugby g - 
spe I. 

Dit wa nie lank hi rna 
rue of . de Wet (losskakel), 
het Hcl hoo ue in 'n goei 
aanvallende posi i geplnas. 
Bootje Booysen (heclagrer 
van Held .rberg) het moedig 
probeer om die anval af re 
sl c n, maar moe sien hoe 
die bal kon voor sy doc llyn 
uitro!. Die "Hoenders" se 
grooi 10l, Van Zyl Ros- 
ouw, her die bal suiwer 
vasgevat J1 in di hoek OOf 
S duik . .I. Kir ten her ge n 
fout gemar k nie n h t die 
voor prong vcrgroot na es 
Ii II punic. 

INSIN IN(;. 
Helderb rg wt s nog lank 

nie oorwonne nie en hel 
hulle su dig reggeruk, Die 
meer aanvallende spel her 
Helshoogte ietwat onkant 
gevang II cnkele minute 
voor h lftyd i H ld rb rg 
b loon vir hul ve 'se . J. 
Kir len i op y middellyn 
doodgevat en go ie opvolg 
werk het sp >1 lot op Hcls 
hoogre e docllyn verplaa , 
N '0 skrum en 'n voll 
agrerlynbewcging h I Sill 
cJ if vir di Swarttrui 'n 

P. BURGER van Eendrag maak gereed om die bal uit te skop. 

Wilgenhof wen in 
Derby tussen oudstes 

Held rberg. gelei d ur 
hul agst ema n, Kobus 
l.ouw, her met 'n verwo de 
aanval b gin, maar het eli! 
moeilik gevind om die blou- 
n-wit golf te ruu, Ska r 

ses minut n die begin van 
di e rste II lfte het die 

WILGENHOF se rugbyspan het Woensdag op Coetzenburg uit die mod 
der opgestaan. Die span wat tot dusver vanjaar nog net een uit vier wed 
stryde kon wen, het in sy vyfde gesorg dat hy die groot Derby tussen Stel 
lenbosch se twee oudste koshuise met twaalf punte teen agt wen. Dag 
breek se bekerhoop is in die proses verwoes. 

AGTlm PAU. 
Binne di eel' I minuut 

vt n di tweed helfte was 
H I hoo re w er sterk op 
die anvr I en K. Dijkstra 
het a ter die pale gaan 
kuier. Kirsten kon verdoel 
en met di telling op 22-6 
het dit gelyk a of die koe I 
vir H ld rberg deur die 
kerk was, Van opgee was 
daar gcen sprak nie en 
puik verdediging dcur bide 
voor- n agrer peter h t die 
"Ho nderspari" in loom 
gehou, '11 Lyn taan vyf 
meter van H ld rb rg e 
doellyu her verander in 'n 

ke later het die skrurn 
skakel, Vonnie Mostert, 
van die losgemaal na die 
ueelkant beweeg, Hy het vir 
Fourie gegee, wat 'n lang 
aangee na die regtervleuel, 
Nico Olivier, uitgeskiet het. 
Die is in die hoekie oor om 
die rustydtelling 8-6 in Dag 
breek se guns te maak , 

OORHAND 
In die tweede helfte het 

Wilgenhof geleidelik di 
oorhand gekry. Frikkie 
Wagner het ge org dat die 
Wilg nhoflers hul aandeel 
van die Iyn tane w n, terwyl 
hulle ook borer be 11 van 
di bal uit die skrum gekry 
her. T en die einde v n die 
helfte hct hulle in Dagbreek 
. e deel v n di veld gebo r. 
Nico Olivier her 'n paar 
puik lopie ingekry, 

STF..\,NB~nG 
Die eni ste punte van die 

twe de helfte wa '11 dric vir 
Wilgenhof deur J )han 
ouri . Hy het dit f ver- 

doe I. Frikkie Steynberg het 
'n Iynslaanbal op D gbre k 
e Illgooi ewen, Fourie het 
di> bal self w er opg tel en 
langs di regterregoppaal 
oorg val. Di eindtelling: 
12-8. 

Dagbreek was ongelukki 
dat albei sy enters, S. J. 
Poggenpoel en Pierre 
M rais, in die tweede helfte 
beseer is en nie verder kon 
peel !lie. 

JUAN FERREIRA 

Die telling was gou 2-2 
nadat senter Pierre Marais 
'n trafdoel vir Dagbreek , 
en 10SSKakei Steven Smith 
'11 strafdoel vir Wilgcnhof 
behaal her. 

TENT OPGESLAAN 

Dagbreek het toe in Wil 
genhof se helfte van die veld 
lent opgeslaan en die mee te 
van die balbesit gewen. 
Siotte Dirk van Eeden en 
Geoffrey Charter het feitlik 

.elke bal in die lynstane 
gewen. In die vasteskrurn 
is Wilgenhof se ligte pak tel 
kens tree ver teruggestoot, 
Dit spreek boekdele vir die 
Witspan se haker, Gareth 
P nny, dat hy vier va ~ 
skoppe in die wedstryd 
gehaak het. 

Smith is kort hierna be- 
eer en Johan Fourie het 
gaan losskakel sped. Hy is 
op h elagter dcur Francie 
Naude v rvang. 

I ic do t k p w koi I en na 
dcrtien mmut se 
<lIC f illinc 10 o, 

M d· s val vas in. 
try teen 

est d 

(;EBREK 

taai 
b g 

Oi Dag b r e k e r s e 
agterlyn het 'n gebrek aan 
slaankrag getoon en 'n 
klompie basiese foute i in 
di aanval begaan, Toe 
hulle uireindelik punte aan 
teken, was dit m t 'n drie 
van die tl nk Louw ronje, 
wat van 'n los ernaal 
weggebreek het om te gaan 
druk. Die kerel het veral in 
die eer te helfte soo 'n tier 
ge p el. 

Dic drie is v rdoel dCllr 
M rai en Oagbreck was tot 
ttlstyd met 8·2 voor, 

, 
drag e 

IN s k r n van die hardste wedstryde van die midd g, h t endra 
Wo n dagmiddag daarin g slaag om M dies mel 6-2 t klop. 

tyn vasgcdruk. 'cndrag e 
v rdedi 'illg was ondcur 
dringbaar en hull het die 
a nvalJende pel rs van 
Medic mel b I en I van die 
do llyn I ruggedr,. 

FlJT UlT 
. KEERPUNT 

I'ourie het net voor rus 
tyd vir di keerpullt van di 
wed tryd gesorg. Hy het na 

,'n tikstrafskop in y eie ge 
bied deurgebrcek, en die be 
weging het,byna op 'n drie 
vir Wilg ohof uitgeloop. 

Die Witmasjien het skie 
Iik in rat gekom. Oomblik- 

BFJ' U;,R 

ak gereed vir 
.AU to noo 

RUSTVIl 10 n m 
trydi 

r die 
Suid 
SI'I 

v nj fir 
HO·W L hulle bai st rk tc n tand van veral die span van die Universiteit van Potchefstroorn 
v rwag, i di Mati ~gimnastiekspan oorg haal om weer as kampioene uit die stryd tc tree by die 
S.A. Univ r iteit -k mpioenskapp . Die Maties is die huidige kampiocne. 

grootste sp n ooit na di 
ampioenskappe kan . I uur. 

Dit vind plaa op I n 2 
Julie in Port lizabeth. 

Oit Iyk of Tukkies. wat 
veri de jaar die lerkste 
teenst nd g gee het, van- 

Votg n dr. Jupen , b - 
tuurd r n afrist r v n die 
gimna Ii k pan, i daar be 
onder grool belangstelling 

in die spon oort op die 
oombli ,Die volS is dnl 
oi M tie vanjaar dalk die 

j ar probleme ondervind 
evolg van ver k ie v n 

hul . teunpilare wal vir 
diensplig opgeroep is. Dr. 
Jurgens verwag ook sterk 
leenstand ,van verskeie 
snder universiteit. Be 
halwe Wits Iyk dit of al die 
universileit vert nwoor 
dig sal word. 

du Ioit, Michelle rove n 
L .1 y Johnson, wat uit 
blink in die moderne afde 
ling. Die belowende nuwe 
ling, EI. be Klopper, word 
ook met groot belang tel 
ling dopgehou. Volgens dr. 
Jurgen al daar nie 'n un i 
versiteitc p n saamgestel 
word oie, maar kleure sal 
toe ekcn word op grond 
van sck r pre tasi . OP 'TR\,K 

Van die Illans wat It ns 
go d op tryk i , i lohan 
Neclhling, die oud-Tukkie 
lIein Land:.berg wat verlede 
jaar 'n trofce gewen het, 
Bertie Louw en la\;ques van 
Lill, wat v dede ja I derd 
ge illdig het by die Suid 
A frikaanse onder 19 
kampioenskappe. 

By die dames is die sta t 
maker Riana Ro , R ne 

Aange i n die Malic om 
trent al s nior pan in die 
om trek is, is tc n land bai 
b p rk. OKP, wat verlede 
nnr no tn pan geh d het, 
i ook vanj ar til. Nogtan 
is die klub oed a n die 
gang en sien hulle nit l1a die 
g no mde kampioenskapp 
en die Bol nd-kaIllpio 11- 
kappe wat in die twe d 

scm ter a n,gebied word. 


