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BY die wenpaal in een van die Met-wed 
renne. Daar wa o.a. di Nelson Mandela 
Robben Island Plate, die Maid n Scr wb /I 
Sprint en die Pofadder Memorial Plate. 
Eerstejaars van Simonsb rg het de 19 - 
neem met nam 00 Salula 99 n Cool 
Tool. 

THE GREAT GA TSBY sal Saterdag t 2 Maart 
herl ef, wann r die Maties die geJe ntheid 
kry om na di Milnerton e renbaan vir Matl 
Day t th R ce op te trek. 

Hierdie busse al op Sater 
dag 12 Maart tu n lOhOO 
n 11 hOO van f N el ie v r 

trek. Hou die plakk te vir 
verder inti tin in hi rdi 
v rhand dop. 
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As een van die grootste toere 
operateurs in Europa bied 
ons 'n verskeidenheid van 
toere aan wat van /uukse tot 
kostebesparingstoere insluit. 
Ons klub 18-35 jaar toere is 
spesiaal ger el om u behoef 
tes fa pas. 

Toer saam mat die mensa wat 
toere en jongmense ken en 
net die beste is goad genoeg 
vir u. 

Vir kteurbrosiure skryf aa~'J 
Trafa/gar- Toere, 805 Saf1so 
Sentrum, Adderleystraat .3, 
Kaapstad, of kontek Maties 
Reisburo, Andringastraat 5, 
Stellenbosch. Telefoon (02231 ) 
9629. 

MAJIES REISBURO 
TRAVEL BUREAU 

Prop Strand Tr v 1 (Pty) Ltd 

Ons oua-Mette» is trots om 
die nodige rei reelings vir 
Mej. Mafie/and te tref. 

Kontak ons gerus vir spesiale 
teriewe, euraiJpasse, jeug 
hostelle en a/ die ekstres wa t 
ons vir u kan aanbied teen die 
billikste pryse oottt 

Kontak Matie, Kitty, Eisabe 
en Margie vir a/ u retsbenoet 
te . 
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- I 
1983 

Kin vi' kitter 

d ur 
Johan B II, 

k rnaval oor itt r 

vra o 
Ann ek vir die v 1gend po. te word ingewag: 

Nuusredakteur 
Int r-Univen itere r dakteur 
portr dakteur 

Taalredakt ur 
Int r-Univ rsirere verslaggewers (2) 

Nuu verslag wer (2) 
Kun verslag w r ( 1) 
Sporty rslaggewers (3) 
So ialev r lagg wer (3) 
Fotograw (2) 

tud nt 
Kun (1) 
Ko hui e (1) 
Student raad (1) 
Vereni ings (1) 
Sp rt (1) 
Proefle er 
Sirkulasie (2) 
Tlkster/se retaresse 
Adverten i (2) 

EN weet jy ... hulle doen dit alles vir ons . 

• atie gee 
00 kar aval 

e • In s 
• ogmg 

DIE MATIE het gaan navraag do n na 'n paar menings rondom Jan Ulnkvan MaJuba: 
Karnaval. . . Oicstudentemoet Iiewer self 

nominasies instuur. AI die 
studente rnoet dan stem om 
te sien wie die wenner sat 

Waf dink u van kar 
naval? 

Steve Ro ndorf, Onder 
voo Itt r van dl II: n v • 
omlte : 
We t jy wat dink ek van 

Karnaval? Dis 'n klornp 
werk. Dis w t ek dink van 
Karnaval. 

I Se eUlDk van M Jub : 
Ek din dis baie nodig want 
al die ko huise kompeteer 
teen mekaar en is tog ook 
saam. Oit behoort groot pret 
re wees en i d el van Mad - 

H nn Bark m 
H I hoogte: 

van 

JOHAN BELL, Karnavalvoor itter 1983 

SR-!" d se hoodskap 
n rei vant ndervinding, g rig STELL NBOSCH is weer be ig met "Kineval" 

en reed lank word die voorbereidings deur die 
Voor itter en sy komit e getref. 

Sluitingsd tum: 25 F hru ri m 12hOO vir die Stellenbo se Student en 
- Maart m J2hOO vir Di Matte. 

- -- -~ - - 

REDAKSIE . 
Corinn 00 thuiz n 
J nni John on 
Finl y T ylor 
Anton 00 thuiz n 
K r n Jou rt 

REDAKT UR: 
SUB .. EDAKTEUR: 
VERSLAGGEW RS: 

Graa nooi ek diegene 
wat reeds 'n pa r dr ic op 
di Akker gelo p h t lmal 
( r teia as nuwelinge 
ver I!) om voluit deel te 
n em a n die anbiedinge 
wat die py kart vanjaar vir 
on. bled. • 

nele gedr gswyse van ware 
Marie moet geski d, maar 
dit i minder van elf pre 
kend dat di hele poging van 
1982-R3'Jl ukse gaanwe 
a u nie entoesiastie gaan 
wee daaromtrcnt nie. 

Stellenbr ch, die Nuwe- 
[a r en K~ rnaval - sino- DI nlor ak I 
niern en ryp aan aange arne by navroe: 
en r yke h rinneringe vir vele Ek weet nie. 'k h ( dit 
Maries. . . nog no it gele nie, 

Gedrag 
Dit is logie dat hierdie 

d elnarne.binn diewelvoeg 
likheid gr nse n tradvlo- 

HKin v I" 
Maak hierdi jaar ook e n 

om na terug te verlang in u 
Stud nte-l opbaan hier in 
di Wynland van di Kanp! 

G~ an III I dis "Kin val". 

Wat dink U l'an die 
mani tr waarop mej. 
Matieland verkies 
word? 
Loul..c U Ollvl r v n 
onop: Hulle kan III ar 

maak w t hulle wil. 

ADVERTENSIE 
KAMhR beskikbaar in huis 
ir e n of (wee per one t en 
R tOO. Kontak lise Jcker. 

by Van Ryn v lei traat RO. 
0:- • ':''''':--:'0:--: .:.<c--:.b-:.(o • 

• 

wees. 

B ttl ·M rle OUll van 
Huls t n 80 hs Oit ra k my 
nie eintlik nie, maar dit moet 
daar wees, Die mooiste mei 
sies skryf egter gewoonlik 
nie in nie. Die meisies e ge 
aardheid en algemene ken 
nis moet 'n groot rol speel. 

Joh Fal h r van Ma· 
Jubar b seker maar reg so. 

A ton lord n v n M • 
Jub I Heel regverdig. Goeie 
tel. el. Ek het nog nie mei 
ies ontmoet wat daarteen is 
nie. 

Wat gaan u do en op 
Karnavaldag! 

Anton lorda n van Ma 
Juba: Geld insamel! 

01011 VI r van M JUbal 
Malgaan. 

Mnr Fr die LI dtk van 
Oud Mol ft' Weet nog nie. 

Loul ~C ell Ollvl r va. 
ops Ek gaan kyk na die 

Optog. Dit wit as ek hier 
i. 

pt 

B td ·M rt Roux van 
Hula t n Do hI Ek al defi 
nitief hier wees en deelneem 
aan die optog, maar net die 
oggend, 

Jo n Fal b r v n Ma· 
Jub I G klee soos een van 
die k lrakters sal ek om die 
vlot rondhardloop. 

Bre d Verm ak v n 
Loow tr atl Ek gaan blik 
skud, na vlotte kyk en om 
mer bale pret he. 
Nlco Muller v H rot • 

traah Ek g an na my broer 
se dogt rtjie se partytjie to . 

Yvo n loub rt van Hul 
Plron: Ek sal maar seker 
aan kyk wat alma) aanvang. 

Wat dink jy mder 't 
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gese dat by ten gunste van 
ontgroening is, maar dat by 
die pamfletskrywers se me 
ning respekteer omdat die 
Universiteit 'n demokrati e 
inst lIing is. Nog 'n student 
bet gese dar die pamflet 'n 
wonder like ide was en dar 
sy w ns dat sy self daaraan 
gedink bel. 

Net een student wat vir 

PAMFLET: 

Eerstejaars gevra om 
doop teen te staan 
EERSTFJAARS is in 'n pamflet, wat verlede week op kampus versprei 
is, gevra om ontgroening teen te staan. Die pamflet, wat 'n Engelse en 
Afrikaanse weergawe gehad het, het gelui: "Se nee vir ontgroening en 
staan saam teen die vernedering van studente!" 

Aile eerstejaars wat vir 
kommentaar genader is, het 
die pamflette gesien, m ar 
daar kon nie vasgestel word 
wie dit versprei bet nie. Daar 
word gespekuleer dal 'n 
groep eerstejaars self daar 
voor verantwoord lik was. 

Baie studente was nie met 
die pamflet beindruk nie. 
Ander het gese dat hulle dit 
nie kon waag om d aroor in 
die koshuis te praat nie, uit 
vrees dat dit onder seniors 
se aandag kon kom, 'n 
Engelssprekendestudent bet 

STUDENTEmoet nou R 1,55 '- - ......... ---------1 
opdok vir Neelsie se spys- mee 
kaart van drie groentes. Of 
vir twee daarvan. Of vir een. 

Ook as hulle 'n porsie vleis 
wit he, moet hulle R 1 ,5~ be 
taal. Wantdit is die minimum 
bed rag wat 'n bord kos nou 
by die spyseniering. afdeling 
in Neelsie koso Vir die volle 
spy kaart, drie groentes en 
'n porsie vleis, is die pry 
Rl,85. 
Tot verlede jaar kon 'n 

mens porsies koop al na 
gelang van die hoeveelheid r----------------------"'----------- 
geld wat beskikbaar was - 
35c per groentesoort en 5~c 
per porsie vleis. 

Alhoewel die prys van 'n 
voile maaltyd relatief min gee 
styg bet (25c), kon studente 
nog geen verklaring vir hier 
die onbillike nuwe r ~Iing 
vind nie. 

Die Matie . al bieroor 
onder. oek in tel, en volgen 
de Vrydag oor die uitslag 
daarvan berig. 

beker vir die be te ver nig 
ingsblad, Momentum, die 

__________ .1.- nuu bind van die lngenieur - 

U S t vereniging. Da ibr e het die Sp 0 g me Cape Times-trofee gewen 
• • vir die be te kwarta lblad en 

Majuba h t die Publika .ie- 

nuwe k.orni tee korniiee-bek r gew n vir die 
be re jaarblad. 

Die pamflette is die atge 
lope week op die kampus 
versprei, boofsaaklik onder 
die eerstejaars. Pamflette is 
ook in telefoonbokkies, by 
sers en kleedkamers opgesit. 

Die geheime aanslag op doop. 

u. SAAK, Admissie bond • 

dinamie »ereni 
DIT L jammer dat nie m r tud nt van di v rskill nde aktiwit it van di v r ni ing op 
Stellenbosch we t nie. 

Bale stud nte we I wei dat 

Waar sal dit eindig? 

Top studente puhlikasies 
met pryse bekroon Hulp 

DIE Publikasiekomitee van die Studenteraad skryf elke jaar 'n kompe 
tisie uit waarin die beste Verenigings-, jaar-, en kwartaalblad bekroon 
word. 
Verled jaar was di wen 

ners van die Nasionale Pers- 

DIE Stellenbosse Politieke Ondersoek- en Ge 
sprekskomitee, SPOG, is 'n nuwe sub-komitee 
van die Studenteraad. 

Di komitee is in die lewe 
geroep om studente-leiers 
soo Studenteparlements 
lede, Primarii en Primariae 
d eglik' in te lig oor aktuele 
politieke sake. 

Die SPOG·komitee s 
do Istellings is om deur 
middel van inligting erni 
n re, -konlerensies en stuk 
ke die kampus op hoogte te 
hou van verwikkelinge in die 
plaaslike, nasionale en inter 
nal ion ale politieke arena. 
'n Verdere funk ie i om 

namens die Studenteparle 
ment en in opdrag van die 
Studente-unie onderso k in 
te tel na omstrede sake, 
veral op kampusvlak, 

Die komitee is amge tel 
uit vier SP-Iede en vier led 
van die Studente-uuie. Hulle 

al probeer om elke saak 
vanuit alle perspektiewe te 
benader en sodoende die 
studenteleiers in staat stel 
om 'n gebalanseerde stand 
punt in te neem. 

Da r word vir die eerste 
seme ter van 1983 een aand 
en en naweekseminaar b - 
plan. Die a ndseminaar sal 
a ndag skenk aan Afrika 
politiek en die implika ie. 
daarvan vir Suid·Afrika. Die 
onderwerp vir die b oogde 
aandseminaar i "Die Jaar 
2000 - ons politiek." Dit sal 
'n vooruitskouing van die 
land e toekom wees deur 1- -------------------1 
deskundigesopvcr kei va - 
gebiede. Da r word beoog 
om die werklikbeid van die 
rewolusie-potensiaal in Suid 
Afrik te ondersoek. 

etrokkenheid 

LEDE van die Karnavalkomit e m ak ook 
tyd vir joligheid nou en dan. 



Vereis es DIE MENSE AGTER DIE SKERMS 

2. AI. JEM .EN: 
2.1 Slegs nkelvoenuie sal lOeg I t word. Geen kombi 

nasie van voertuie i toelaatba rni - geen loskop 
voertuie. 

2.2 Die vlorkon truksie moet . 0 ontwerp en gebou word 
dal die draaivermoe van die voertuig gcheel en al 
onbelemm rd is. 

2," Die toegange v n die b stuurders moet van 0 'n ard wees dat die persoon m klik k n ontsn pin 'n 1------------- __ 
noodgevnl. SR · ,. 

2.f Allevoertui moet gelisensie rdwee en'ngeldige . voo... iuer va Vlr derdep rty suran ie moet van krag we s. Seide • 4 
moet op voorruit getoon word. Tydelike lisen ies 
en h nd lsnommerplate word nie toegelaat nie. 

2.5 AlJeb tuurder van vlott rnoetn geldlg tUUI'S- ineoal en breek v et lis nsi op aanvraag kan toon, ook tyden die in. p k- 
ie, die Vrydag and! 

2.6 Alle vloue m t van 'n doeltr ffende brandblu s r 
voorslen wees. 

2.7 Geen kollektante word op ie vlot toegelaat nie - 
II nlik di waf d I v n die vlot v r I lIin 

vorrn. 
2.8 M k ook voor i nin vir voldc end lug irkula ie 

sod t die rna jien nie oorverhit en kook nie, 
2.9 'n Lys van die vlornommers al Iater aan u v rstrek 

word. Die vlotnommer 010 t aan b id kante van 
di vlot in 'n duidelike igbare po isi uangehring 
word n mag nie kleiner 30 X JO em we s nie. 
M er s een vlot mag gebou word, maar die vlott 
m let duid lik A, B ns. g merk word. 

vir vlotte 
DIE volgende reelings in verband met die spesifika iCl 
moet tiptelik nagekorn word. 

A. PESIFIKASIES VAN VLOTTE: 
Die Verkeersdepanement b klemtoon dat die. pesifi 
k sic , os uiteengesit, Itlpt Ilk uitgevoer moet word. 
Indien dit ni gedoen word ni ,sal u vlot nie toegelaat 
word om deel te neem nie. 
l, Muksimum toelaatbare breedte: 3 meter 

Makslmum toelaatbar hoogte: 3,6 meter 
Mak rimum toelaatbare lengte: 
Rouwerk W8t die bak verbysteek voor: 90 em 
Bouwerk wat die bak verhy reek agter: 1,82 meter 
Minimum rootte van luike voor di bestuurder: 
60 X 60 em 
Minimum grootte van luike beid kante van die 
b stuurder: 30 X 30 em 

B. KON TRIJ I !. VAN VLOT: 
Bou di vloue 0 stewig as mo ntlik, 'n vlot w II ni die 
eindpunt haal nle, word b kou asof dil nie dee I ene sm 
he! ann di optog nle, 

VOOR 'n Val kernu prong i nie 
dl tipe van ding waara n 'n 
SR-lid dink shy homself b - 
kikbaar 'tel om di .tu- 

d nte-unie te dien nie, maar 
plig kom voor plesier. 

Net vier dapp r helde het 
b luit om die SR e naarn 
in ere te hou, die voorsitter 
Deon Rossouw, Kobus du 
Toil Bosman, Phillip Meyer 
en Christo van Heerden, 

Dl springpoglng is deur 
'n inten iewe n aar kort op 
leiding voornf gega n by die 
Atlantic Skydivers. Na 'n 
paar oneleganre rolle in die 
stof is die laaste voorb rei 
ding gemaak vir die "val" 
vnn die SR. 1---------- __ - 

Kobus du Toll Bo m n n 
hristo van Heerden het vir 

die Weermag ge pring en 
Philip Meyer i '0 amateur 
val kcrm pringer, Deon Ros 
souw was die enig te van die 
brawes wat nog nooit ge- 
prin het n ie. 

OIl! karnavalkomitee 
wat aile moontlik 
gemaak het. Hulle 
het weliswaar nie stil 
nie, maar altyd doel 
treffend en toege 
wyd Kin val '83 in 
rat gekry. Na die 
maandelange reel 
ings breek die kll 
mak (en kri is) van 
Karnaval hierdie na 
week vir die komitee 
aan. Onnodig om te 
s , is slaap deesdae 
vir komite :Iede (en 
Matie-red ,ksielede) 
'n luuk e. 

REKLAME vir Karnaval in die vorrn van 'n valskermsprong deur vier SR-Iede het op Maandag 
21 Februarie slegte gevolge gehad vir die voorsitter, Deon Rossouw. Hy het sy enkel op twee 
plekke gebreek, 
Dlt Wit di e Ie rna I Alles het verJede j ar 

dat Deon met 'n valsk rm begin m t 'n mo ie van 
spring h t. Phillip Meyer wat die re 

klam et voorg t I her. 

c. BEOORDEUNG VAN VLOTTE, 
Beoord ling van vlotte al (wee ke r edurend die 
(IPlog plan vind. org dat di vi, tte g dur nde (he h Ie 
optog in 'n wento stand is. 

Dramafees 
kry weer 

• • rigting 
D. PUNTETO .. :KENNING: 

Die punte sal volg toe' ken word: 
I. Hoofvlot (bv, oorspronkllkheid, 

afwerking) 
Algcm ne voorkorns 
)or pronklikheid 
Netjiese afwerking 
SI wigheid van viol 
Aigehel vo rkoms v n 
ekostume rd koll ktanre 

2. Verkrygin t v n borg (mak irnum] 
R200 
250 

R300 
R400 

oil kl hlikki 

250 

Verkl sing 
Die. prong het op 21 Feb 

ruarie by die Stellenbo se 
vliegkluh plaasg vind, Die 
k nse was goed dat die 
huidige tu senverkie ing van 
die SR uitg brei kon word 
maar len. pyle van Deon e 
b sering het dit gelukkig ni 
geb UT nie, 

DIEjaarlik e USAT Drama 
Ie vind tussen 22~31 Maart 
plaas, 

Daar word tans hard ge 
werk om die reelings te fina 
liseer en die Ou Conserve re 
omsk p odat die Dramafees 
s "teater-in-die-rondte'taan 

gebied kan word. Oit sal die 
eer te keer wee. dot die 
Dramafees as sulks aange 
hied s I word. Daar word ge 
poog om hierrnee die ge 
I ntheld vir 'n varser en 
me r ek perimeruele aan 
bieding van toneelstukke te 
k p. 
U AT ou graag ook van 

j ar meer aandag a n tu 
dente gc. krewe stukke wou 
gee, ten einde die krywers 
die gel ntheid t gee om 
hulle tal nte re ontwikkel. 
Vanjaar is daar 'n verdcre 

aan poring van 'n koruant 
pry. vir di b SIc ge. krewe 
en w n tuk, 

'n Baie hoe srandaard 
word jaarliks in die Drama 
Ie gehandhaaf, Daar j die 
moontlikheid dat van die 
he t stukke mgeskryf kan 
word vir di Nasionale Stu 
dcnteDr mafeesteGrahnm· 
tad in Junie maand. 
Daar al binnekort inlig 

tingstukke n alle betrokke 
partye uitgestuur word. 

)00 
40 
:\0 
o 

so 
tOO 

25 
~o 
75 
100 

50 
'400 

S • ntoor 
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Folkfees bring 
"n v Is noot 

DIE jaarlikse Folkfees het Vrydagaand 'n vals noot in die Gat geslaan. 
Die mislukking van die, Folkfees kan aan 'n swak klanksisteem, 'n 
passiewe gehoor en onprofessionele optrede deur die kunstenaars toe 
geskryf word. 

Studente 
Die rnislukking was 0 k 

die kuld van die studente, 
Na herhaalde onsuksesvolle 
pogings orn die studenre vau 
bo re laat afkom na die Gal, 
moe di kunstenaars voor 

lee stoele speel terwyl die 
gehoor passi f bo gesit h r, 

Dit het nodig geword om 
die toekoms van die Folk 
f es in heroorweging re 
neern. 

Kunstenaars soos Dirk de 
Vos en Adrian -Austin war 
veronderstel is om van St I· 
lenbo eh se beter mu ikante 
tewees.het met slegtegedrag 
die Folkfee in 'n deur 
mekaarspul omskep, Die 
program is 0 erg ornver ge 
werp dat Faan Malan en sy 
Jazz Band hulself verplig ge 
voel het om nie meer op te 
tree nie. 

Kunsiena Irs 

Donaldson en Le Henson 
moes wag tot die "professio 
nele musici" eers klaar "ge 
speel" het voor bulle vir 'n 
lee saal kon speel. 

Form at 
Alhoewel die organiseer 

ders alle moontlike pogings 
aangewend het om die 
lokanl, datum en formant re 
verander, het die bywoning 
van en d lneming ann die 
Folkfees geen verhet ring 
getoon nie, Die aaubicding __ ---------------------------------.'-1 
in di GUI skcp re vecl pro 
bleme met ingangsfooie, 
atrnosfeer en die gees VHn 'n 
Folkfecs. 

Oplos.lng • met ux 

OlE Stud nteraad h t 'n 
nuwe sekretare S ,me. 11 e 
Meij, a nge. tel in di plek 
van III • C cil van Wyk wat 
veri de jaar in Oktober w 
is. Me. M ij i twe ja rr I mk 
met Jaco M ij, 'n eersrejaar 
medic. e student, getroud. 
Hull het 'n dogt rtjie, 
Salome. 

Me. Mei] se pllgte is hoof 
aaklik die van k akel 
heampte III en di Stu 
denteraad en Ii • tudent - 
unie, Sy is ook die kontinui 
t itsb ample, w t ikak I m t 
maatskappye en ander buit • 
instansies. 

SR-kantoor 

Oort f 

45000 o pdok 

'n SKI1TER .NDI~ en 
kreeusn iak kluu deur die 
Italiaanse ton elskrywer Da 
rio ]'0 met 'n heel Suid-Afri 
kaan e ang I i Die Volk - 
ruimte e volgende aanble 
ding. Accidental Death of an 
Anarchist is Fo se mees ge 
slaagde stuk wat hom beide 
in Italic en wes-Europa 
rroot roem besorg her, 
Robin Sanders behurti • 

di rc rie van di tuk mel 'n 
stewige. long rolv rdclin . 
Dit beloof om 'n la -tl eft r 
te we s, Die eerst , nbie 
ding is op Donderdag, 3 
Maart, na twee voorv r 
ronings, 

lraliaan poli i . Fo 
gaan oor die geval v II 'n 
P irw gwerker, Gui cppe 
Pinelli, wat deur die poli ie 
a 'anargis' gehrandm rk is 
n in 1960 deur di v nster 

by die P lisiehoufkwarti r 
n a y dood eval her, 

Sk nda I 

Korrup Ie 

Die in idem h t in Italie 
'nreu -skand alver or auk 
wut d ur beide link , en 
re groepeomhulelevo r 
decl uitgebuit i . Pinelli, so 
i verrel, her deur di wyd 
oop venster verby ewe 
polisiernunne - in n rp' 
ende winterkou , uirg - 
pring, Ond .rsoeke daarna 

I ord . 
Accidental D >ath i. 'n 

skerpsinnige en baie snaakse 
sat ire op korrup. ie onder di , 

Die Itnl tan puhli k het 
o e geselskap.La Comun , 
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DIE (tot nog to ) geheimsinnige Kavalier is 
Vrydag 18 Februarie, in die Sanlam entrum 
in Parow ontmasker. Voor links staan die 

----------------------------------. "ontblote" Kavali r 
lang di s reman ie 
mee ter. Die ont 
maskering van Tv 
gerberg e reklame 
at. 

DIE braai wat elke jaar na die vlotoptog gehou word sorg vir groat kaalse joligheid. 
Vanjaar word die braai op die grasperk langs Nerina gehou. 

1~~Kavalier" ontmaskerl 

MNR. MATIE GELDENHUYS van Maties 
Reisburo het onlangs die borg kap vir die 
eerste prys van die mej. Matieland-kompe 
tisie formeel aan die Karnavalkomitee oor 
handig. Oit i 'n oar ese reis ter waarde van 
R5000. Hier is gter v.l.n.r. mnr. Dirk 
Coetzee van SAL, Cara Meltzer, 'n mej. 
Matieland-finali en mnr. Geldenhuys. Voor 
is nag twee finalist : Hanlie B ukes en Heidi 
von Falk nhaus n. 

DANCE WITH " M " 
AT 

FRIDAY & SATURDAY NIGHTS 
AT 

TH WIN ROUTE HOTEL 
F : R2,OO 



Groot pryse lok 
debs en meesters 
VIR die Debutantes en 'n nuwer instelling, die Karnavalmeesters, het 
Karnaval '83 goed begin. Meer inskrywings as ooit tevore is ontvang. 
Hierdie twee groepe is jaarliks verantwoordelik vir die grootste persen 
tasie van die Karnavalpoging se winste. 

Daar is vanjaar 400 Debu 
tames, Dit is omtrent 100 
meer a in 1982. Deelname 
van die Karnavulmeesters 
(die manlike wcergawe van 
Debutantes) i In geweldige 
verbetering op verlede jaar 
se pogings. Reeds op die 

- In week by 'n gesond 
heidsplaas: 

- 'n Moped; 
- 'n naweek vir twee in 

Plettenbergbaai; 
- klerehewyse fer waarde 

van R400; 
- R500 se skoonheid mid- 

DIE Debutantes het afgeskop met 
sjampanje-ontbyt by die Spier. 
eerste dag het 178 Karnaval 
meesters ingeskryf. 

Die pryse wat vanja r ge 
wen kan word is 'n belang 
rike rede vir die entoe iasme, 
Die Debutantes kan byvoor 
beeld mik vir: 

dels: ensovoorts. 
Die PI)' e beskikbaar vir 

di Karnavalmeesters is: 
- 'n motor; 
- 'n n week vir twee in 

Jefferie baai: 
kont ntpry e: 
'n ge kenkbewys van 
Mountie Hou e ter waar- 

- 'n motor; 
- In oorsese r is; 

de van R300; 
- 'n handgemaakte I se 

naar: en 
- 'n geskenkhewys van 

R200 by Markham', 
Da ir word nog ond r 

handel vir meet prys , T .n 
minst die eerste tien plekke 
sal pryse ontvnn . 

Indi n daar nog eerst - 
jaars i wat belangst I om 
deel te neem, kan hulle by 
die Karnavalkantoor insk ryf. 

Die minimum bedrag wat 
ingesaruel moet word om 
Smoegpunte in te samel, is 
R50, Nlt Karnaval gaan di 
geldinsameling egt r voort. 

Vir Debutantes wat R2S0 
ingesamel her, word 'n mode 
parade en 'n kaas-en-wyn 
geselligheid aangebied op 3 
Maart. Om na die ge. ogt 
Dehutantebal t kan gaan, 
mo I ten minste R450 inge 
same I word. 

'n Karnavalmeesters wat 
R2S0 ingesamel het kan nu 
die pre t ige Karnavalmees 
tersbal gaan. Dit vind plans 
op Vrydagaand 29 Julie in 
die H erengrachthotel. 

Na die Knrnavalweek 
word 'n jampanje-ontbyt vir 
al die Karn valmeest r. w t 
op daardie tadium al meer 
a RSO ingesamel her, a nge 
bied. 

rei lei konser In 
DJ eerste van In r eks voor-karnaval middaguurkon .. ert 
genot verskaf op Maandag 21 ebrut ri . 
Alma 00 thuizen en Rei 

nette teyn h ( In kort pro 
gram III t 'npa ir v n lacques 
Brei s vertaalde Iiedjies op 
gcvo r. Di titel daarvan was 
'R member Sr I'. 

Die eer te Ii djic. 'Bru • 
sels' h t effens b w rig begin 
n daar i gevr dat die 
rwee sangere e dalk 'n in 
chronisa ie-probl m mag 
he, 
Alma 0 thulzen het 'n 

mee t rlik uitvr ering v n 
'Song of the Old Lovers' ge 
e. Oil her die pro ram )p 

dr f laat kom. 
Die am ng in 'Tirni 

Frieda' en 'D .perate On ' 
h t hewy dar hulle 'n wen- 

• 
f'te 

MATIES DAY AT THE 
RACE 

12 Maart 
Miln rton 

Drag: "Great Gatsby" 

se 
Akademiese Boekhandel 

H/v Andringa- en Victoriastrate Stellenbosch 7600. Tel. 7-0712. 

Die eni ste Akademi se 80 kwin I 
met die alternati f 

By ons kan u 'n keuse doen tussen 
NUWE en GEBRUIKTE AKA EMIESE BOEK 

wanneer u u aankope do n 

kryfbeho ft s 11 w rk Bind rk 




