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prose van verandcring in Suid-Afrika, h t 
mnr. Mbeki gese, 

Mnr. Mbeki bet y t ~rna begin d ur 
te se, "ek hoop nie julie jaa my van die 

kampu sf . ek [ull k m r 
nocm nie" en prof. De Vri vir di 
hartlike ontvan . b dank. Volg n 
hom is dit 'n "bietji oorw ldi 
g nd" om op die kampus te w 
uGebiede wat vro er in 'n men s 
lewe vir ommige v rb de w t i 
nie meer ni ," het hy se. 
"On het na K ap. tad g kom om 

s kere element van eli pros wat Suid 
Afrika hop lik 'n vry land sal maa , te be- 

Nabl.2 
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NUUS 

da I Ti Toi af a u Kerkdiens 
verskuif 

OlE SR het eer ister mi 'n d bat ingcdien het reeds voor die verga de- 
van meer as twee uur 'n mo ie aan- ring besluit hct dat sy skuldig is, '0 KERKDIENS op 3 Mei om wer- 
vaar dat die assistcnt-hoofr dakteur sou die verhoor 'n "blote forrnali- kersdag te vier het nie op die karn- 
van Die Matie, me. Tina du Toit, teit" wees wat nie aan die vereistes pus plaasgevind nie aangesien die 
afged nk word. Die mo ie is met 'n van regverdighcid voldocn nie. organiseerders en die Universiteit- 
meerderheid van nege stemme teen Me. Du Toit het haar elf van die sowerhede nie konsensus daaroor 
ses aanvaar. daaropvolgcndc besprcking onttrek, kon bcrcik nie. 

Die mo ie is voorgestcl deur die omdat dit volgens haar "onmoontlik Die diens sou op kampus plaasge- 
Sk-lid vir Media. Johannes Grob- sou wees om '0 billike verhoor van vind het. Organiseerders wou dit 
belaar en ge ekondeer deur Dawie die SR te verwag ". tussen 12h30 en 14h45 hou, maar 
Wilkens, Andre Gaum en Gerrit In die debat oor die rna ic het s6 'n reeling is deur die owerhede 
van Vuuren. I1ullc het aangevoer mnr. Grobbclaar ge e dat die Ar- verbied, aangesien byeenkomste nie 
dat me. Du Toit die redaksionele beid re nie van toe pas ing gcmaak -_ .......... ..;;:____;..:. .I op akademie e dae buite die vas~e- 
kod van die Matie oortree het, en kon word op die mo ie nie, aange- telde etensuur toegelaat word me, 
dat die ernstige vermaning van die ien me. Du Toit nie betaal word vir styl gehou het nic. Dit kom ncer op het gese almal moet toegelaat word Volgens die Dirckteur (studente- 
M diakomitce "gcen uitw rking" haar werk nie. Volgen hom gaan 'n "flagrante inperking van haar en om hul menings uit te spreek. sake), prof. Flip de Wet, i~ dit 
op haar gehad h t nie. dit nie "om vryheid v n spraak nie, Die Matie se vryheid". Die SR-lid vir Leierskapsontwik- "Universiteitsbeleid dat aIle byeen- 

Me. du Toit se regsverteenwoor- maar oor reglcmerne wat oortree • Direk na me. Du Toit se afdan- keling, David Bailes, het gcse diC: komste op 'n akademiese dag tussen 
diger, mnr. Pierre de Vos, het gese is". king het die SR 'n mosie aanvaar mosie is spesifiek ingcdicn am me. 12h50 en 14hOO moet plaasvind". 
sekere proscdurelc, billikheidsreels Die hoofredakteur van die Matie, waarin hulle vryheid van spraak en Du Toit se afdanking te regverdig, Die organiseerder van die kerk· 
moet gevolg word a. die SR iemand mnr. Dries Liebenberg, het mi die van die pers ondcrsteun. en is 'n "klap in almal se gesig". Hy diens,me. Wilma Jacobson van die 
wit afdank. vergadering )C e me. Du Toit is af- Die SR-voorsitter, Tjaart van der het hierna uit die vergadering ge- Anglikaanse Kerk, wou aile scktore 

Omdat die SR-Iede wat die mosie gedank omdat die SR nie van haar Walt, wat die mo. ie ingedien het, loop. - (Erica Venter) van die Universiteitsgemeenskap in· 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_~~~~~~_~~~_~~~~~_~ __ ~ ~uit. Volgens haar ~ daar vir haar 

gese dat werkers, studente en do 
sente nie saam byeenkomste moes 
bywoon nie. "Ek skat dat 'potensi 
ele konflik' s6 vermy sou word," het 
sy gese. 

Volgens me. Jacobson het prof. 
de Wet aan haar gese "elke bobbe 
jaan op sy eie krans", 

Prof. De Wet het die redenasic 
ten sterkste ontken. Volgens horn 
bestaan daar geen beleid om groepe 
op die kampus apart te hou nie. 

Die rede waarom daar 'n langer 
etensuur aangevra is, is vol gens me. 
Jacobson dat alle werkers die dien 
sou kon bywoon. "Werkers necm 
etensuur in drie skofte," het sY 
gese. 

Die dien i na die St. Mary' 
Kerk verskuif, maar het misluk 
weens te min tyd vir advertering. '11 
Opvolgdien word voorlopig vir 23 
Mei beplan. - (Tina du Toit) 

arms-kommissie is Earthlife 
'w · tgepleisterde graf" EARTHLIFE AFRICA het sterk 

op 'n berig gereageer wat in die vo 
rige uitgawe van Die Matie verskyn 
het. 

Die organisasie het die Vrydag 
nadat die koerant uitgekom het 
pamflette, getiteld "Die Waarheid" 
op kampus versprei. Daarin het hul 
le terk beswaar gernaak teen die 
toon van die berig. 

Die berig het gehandel oor 'n 
Ea rt hl if'e-ver adering waarna 
Christene uitgenooi is. Christene 
h t beweer dat die organisasie 'n di 
rekte uitvloei el uit die New Age 
gedagte is. Die voorsitter van die 
Stellenbosch-tak van Earthlife Afri 
ca, mnr. Sven Coles, het dit ontken. 

Mnr. Cole het esc die moontli- 

MNR. MAX DU PREEZ, redak 
teur van die Vrye Weekblad, het 
vandeesweek p Stellenbosch gese 
hy het di terk su pisie dat die hele 
Harrns-kommi ie n witgeplei ter .. 
de graf i . 

Hy het aam met mnr. Albie 
Sachs in 'n vol epakte San lams aJ 
praat, Hulle het die uitb eidin 

van die Harm kommissie voorge 
taan. Die v rgad ring is deur Reg .. 
lui vir Mens regte ereel. 
Di ander sEreker was mnr. 

Laurie N than (EC ), adv. Dullah 
Omar (BDB) en prof. I ourens du 
PI is (dosent in Publi kreg a n 
die Universiteit). 

Mnr. Du Pr ez h t in die opsig 
na Regier Harms se optrede en die 
aan telling op die kommi . ie wat 
hoof aaklik uit die polisie en die 
veiligheidsdiens kom, verwy . 

Met verwy in na Regter Harms 
S optr de het prof. Du Plessis ge e 
die behoorli e optrede v n 'n voor 
ittende beampte in 'n aak is m 
e r I die getuieni. aan te hoor 
voordat hy tot 'n besluit kom. Vol 
en hom het Regier I arms, veral 

ten opsl te van mnr. Dirk Co z 
e etuienis, se ere afleidin s ge .. 
maak voord t die getuienh afge 
handel j • 
By het ge e hull "hamer" op di 

punt omd t hul " tr we n. ereg 
tigh id in hierdie aak vir rekon i 
Jia i is" n omdat hulle wil "r d 
w t da r te redde i ". 

• New Age 

ADV. DULLAH OMAR 
Volgen. adv. Omar is die opkIa 

ring van die moordbende-kwessie 
belangrik vir die bevrrdingsbewe 
ging, By het gese dit i n valse per 
sep i om tc dink dat die bevry 
ding beweging mag wit bekom. Dit 
het erder 'n morele inhoud so as dit 
prob er om almal op te lig en 'n 
tui t vir alrnal daar te stel, Hy het 
esc die regering het die Harms 
ommissie gebruik om te verhoed 

dat m nse aan die kaak g tel word. 
Mnr. Nathan het die vergadering 

geopen deur te verwy-s na die statis 
ti k van di "ver krikking" van di 
moordbendes, hul doel tellings n 
funksi S, en modu op randi. 

DIe 
ke rede vir die beweringe is dat om 
gewingsbewustheid en die harmonie 
tussen die mens en die natuur 'n 
hoeksteen van New Age is. 

Hy het Christene gevra om hul 
self eers van die feite te vergewis 
voordat hulle die organisasie sum 
mier as New Age afmaak. 

Mnr. Dawid Venter het, anders 
as in Die Matie berig is, op die ver 
gadering gese daar is in Earthlife 
Africa Jandwyd New Age- sowel as 
anti-New Age-faksies. Hy het daar 
op gewys dat die plaaslike tak na sy 
mening nie New Age-georienteer is 
nie. 

Die Matie vra om verskoning in 
dien die berig enige verwarring by 
lesers veroorsaak het. 

Dosente kla 
Deur IAN VOGES 
DI kleiner subsidies wat die rege 
ring aan tesiere opvoeding toeken, 
veroorsaak dat die Universiteit van 
. y senior pcrsoneel1ede in veral die 
Ingenieurswese en Natuurw ten 
skappe verloor. 

Dosente kan in die privaatsektor 
tot twee keer 0 ve I as by die Uni 
ver iteit verdien. Bai dosente ann 
vaar ook betrekkings by buitelandse 
univer iteit . 

Volgens 'n dosent in Ingenieurs 
wese, prof. Seddon Harrison, het 
die departement Chemiese- en Me 
tallur iese Ingeni urswese die afge 
lope vier jaar vier senior personeel 
lede verloor. 

oor s 
'n Dosent in Bedryfsingenieurs 

wese, mnr. Tom Ryan, het gesc hy 
is nie verbaas as dosente die onder 
wys verlaat nie. In sy departcment 
is 'n tegniese pos tot die einde van 
die jaar bevries. 

Volgen. 'n dosent in Botanic, 
prof. Jooste, het dit onmoontlik ge 
word om noodsaaklike navorsings 
benodighede soos radio-isotope aan 
te koop. "Die subsidies is eenvoudig 
net te klein," het hy gese. 

Die voorsitter van die departe 
ment M .ganlese Ingcnieurswese, 
prof. Paul Erens, meen dit is veral 
dosente en navorsing, en nie die stu 
dent nie, wat benadeel word. 

Prof. Harrison se departement 

bsidies 
beskik oor agt dosente, Die kontak 
ure per dosent i reeds drie m al 
hoer in sy departement a in die an 
der departemente van di fakultcit 

'n Hoof-tegniese pos i edert Ok 
t ber 1989 in die depa rtement Fisj· 
ka vakant. 

Met toenemende ra ionalisasie ell 
besparing kom die mi ie van die 
Universiteit onder bespreking. Die 
Universiteitsraad het reeds opdra8 
gegee om die wenslikheid van '11 
nuwe misie te ondersoek. VolgcnS 
die rektor, prof. Mike de Vries, sal 
hulle besluite Vrydag aan die Unj· 
versiteitsraad oorgedra word. '11 
Konsepmi ie is reeds opgestel, maM 
prof. De Vries wou nie op die tao 
dium verdere inligting verstrek nie, 

pre k. n VIgen. mnr. Mbeki i ge 
prck nood aakli ' om die .lemente 
uit die weg te ruim wat in die pad 
van die pro e v n ond rhandelen 
taan, 
Mnr. Mb ki het in vraetyd di 

inhoud v n di g pre ke me die 
r grin m evai, Hull het r 

n ekom dat die b grip "politieke 
v ng nett herdefini er mo t 

word. Hierdie d fini i al dit vir 
bann tinge wat die land onwettig 
verlr at h t, moontlik maak om te 
rugt keer. 

V lllgbeid wetgewing sal hersien 
word od: 1 wetgewing wat vry P 
litieke aktiwiteit aan band Ie, f 
g kaf word. i r rin het hul 
ond rneming om die noodtoe t nd 
op t hef, herb v stig. Op sy beurt 
het die A onderne m om lIes 
in sy vermoe te do n om g weld in 
uid·Afrika te verminder. 

Vigs lyers nie melaat 
Volgens mnr. Taylor is die tyd 

lankal verby toe Vigs as 'n homo 
scksuele virus gesien kon word. 
"Die viru is oral in We -Kaapland, 
hier tus en ons, tot in die klein te 
plaasdorpie ," het hy ge e. 

Mnr. Taylor het gese Vi s raak 
on lrnal. 

"Die omvr ng van Vigs in Afrika 
is s6 groot dat ons op nuwe maniere 
oor onsself moet begin dink - ons 
hospitaaldienste is hoegenaamd nie 
gereed om die virus te hanteer nie," 
het hy gese. 

Vigs sal nie weggaan nie en ons 
het min tyd om inligtin oor di vi 
rus te versprei, het hy ge. e. Ook p 
Stellenbosch moet hierdie saak 
dringend aandag geniet. 

Voig ns mnr. Taylor i 'n mon 
game huwelik die heel beste manier 
om Vigs tc voorkom. "Ek sien te 
veel getroude pare met Vigs omdat 
cen van die persone 'n verhouding 
buite die huwelik aangeknoop het," 
het hy gese. 

In Mei en Junie v njaar sal daar 
ewe v el homo- as betcro$ek. uele 

DIE vermelaat ing van Vigs-lyer is 
vol en mnr. Geoff Taylor, inwo 
nende It f van 'n Yigsversorgings 
hui in K apstad, onnodi~. 

By het vand esweek n 0 ius 
v rgaderin toe espre k met die 
ondcrwcrp 'Ons is alma} Vigsleiers', 
Die ver dering is deur ong veer 
1 00 studente bygewoon. 

Mnr. Taylor het beklemtoon dat 
die hi terie rondom Vigs nie nodi" 
i. nie omd t 'n mens wat J BV -posi 
titf is 'n "volledig produktiewe 
lewe" kan lei. 

Volgen hom we t hy van min 
tens 30 geslaagde selfmoorde se 
dcrt die virus vir die eerste keer in 
die Wes-Kaap geidentifis r is, wat 
direk verband hou m t die g meen 
skap e reaksie op iemand wat HIV 
po Itief eto ts i . 

Jiy h t gese stud nt moet kennis 
ncem dat enigiem nd vaftdag die 
Vigs-viru kan opdo n. Hy het vcr .. 
wys na kontakspoftbe ermg wa r· 
by blood b trokke is. 
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Vereistes 
• Volgens statistiek ontvang 95 

persent van kinders wat Japanese 
SUID-AFRIKA kan 'n wennasie skole verlaat universiteitsvrystel 
Word, het die bekende scenario- ling. Suid-Afrika het 'n "ver pad" 
krywer, mnr. Clem Sunter, van- om te loop voordat dit met s6 'n 
deesweek op 'n Jeugkragvergade- prestasie kan s~og, het hy gese. 

• Die regenng se invloedsfeer 
ring gese. moet ingeperk word am 'n goeie 
Mnr. Sunter is die voorsitter van werksetiek te bewerkstellig. Vol 

die Goud- en Uraanafdeling by gens mnr. Sunter is 'n korrupsie 
Anglo American. Hy is een van 'n vrye regering noodsaaklik. 
groep deskundiges wat scenario's • Mense moet meer geld spaar 
vir die toekoms van Suid-Afrika op- wat tot 'n hoer vlak van bele~gi1. steJ. 
Hy het beklemtoon dat Suid- sal lei. Statistiek toon dat uid 

Afrika se sterk infrastruktuur, die Afrikaners net vier persent van hul 
g weldige minerale bronne, die inkomste spaar. 
groat potensiaal vir toerisme en die . ~ Die vierde. eienskap is 'n tw~e· 
land se mense aan Suid-Afrika die ngting ek~noml~, gevolg deur sO~la 
potensiaal gee om 'n wennasie te I~ harmonic. Ole .laaste belangrike 
bou. Politieke stabiliteit is die voor- 'eienskap IS dat die land op ekono 
waarde daarvoor. mie~e ~ebied aan internasionale m - 
Mnr. Sunter identifiseer ses eien- dedinging deelneem. "" 

~, skappe uit hul studies wat nodig is . Mnr. Sunter het gese n verdere 
r vir die bou van 'n wennasie. eienskap moct tans bygevoeg word, 
~ -- .... ----------------------------- s 

Deur KARIN WRIGHT 

I' 
t aak- ebat is "histories" 
, ~ur DIETER DIEDERICKS 

1 DIE SR-voorsitters van die US, UK 
I en UWK het onlangs by 'n historie- 

e geleentheid oor die rol wat die 
r 'R in die huidige landspolitiek 

speel, asook oor hul spesifieke ver 
antwoordelikhede gedebatteer. 

,1 S Dit is die eerste maal dat die drie 
'"bR-voorsitters van Wes-Kaapland 
Yrnekaarkom. Die debat, wat deur 

I aak gereel is, het twee weke ge- 
ede plaasgevind. Mnr. Robert 
(MUopp (UWK), me. Caroline Green 
( r ,K) en mnr. Tjaart van der Walt 
vS) het deelgeneem. 

• 
VIr 

Volgens die voorsitter van Saak, 
me. Tanja Hichert, is die debat ge 
reel om die kommuniekasiegaping 
tussen die studenterade te oorbrug. 

Mnr. Mopp het gese tersiere in 
rigtings moet teen 'n groeikoers van 
4,5 p'ersent groei om in die vraag na 
tersiere opleiding te voorsien. In die 
opsig probeer die UWK soveel as 
moontlik groei, het hy gese, 

Studente hoef nie akademies te 
presteer nie, want baie swart en 
bruin studente het "gutter educati 
on" ontvang, het mnr. Mopp gese, 
Die UK en UWK beskik oor pro 
gramme wat hierdie studente help 
om aan te pas. 

antasiespel gevaarlik 
I' 
t, 

wou geen kommentaar lewer nie. 
Die Matie het verskeie studente 
wat die spel speel om kommentaar 
genader. Ni een van die studentc 
wou hul name gena m he nie. 

Vol$ens'n peler wat al vyf jaar 
lank die spel speel, kan dit "psigolo 
gies verslawend" word, aangesien 
dit volgens hom 'n manier is om. va." 
die werklikheid te .ontsnap. Pit ~s 
vir die speier maklik om buite die 
spel hom in sy karakter in te leer, 
veral omdat die karakter gewoonlik 
beter as die mens self is. 

Ander stud nte het gese hulle 
kan nie v rstaan waaroor die bohaai 
gaan nie. 'n Student het ges'" d!e 
hele bohaai herinner hom aan die 
Salem-heksejagt . 

Die SR h t vand esweek in 'n 
mosie die SFFS se tydclike registra 
sie opgeskort, ange ien die vereni 
ging die laaste drie maande "onak .. 
tief" was, nadat die proeftydperk 
vroeer vir 'n verdere drie maande 
verleng is. Di mosie is deur die 
SR lid vir Verenigings, Margot 
Wes esl, ing dien, 

MNR. CLEM SUNTE~ 
naamlik die kwessie van die' ekolo 
gie. Hy het gese 'n wennasie "sorg 
vir die orngewing". 

Mnr. Van der Walt se argument 
was dat die US 'n "elitistiese instel 
ling" moet bly. Die US moet vol 
gens hom na akademi s uitmun 
tendheid streef - akademiese stan 
daarde sal verlaag word as die US 
'n volksuniveristeii word. 

AI drie die Sk-voorsltters is dit 
eens dat die SR 'n leidende rol in 
landspolitiek moet speel. 

Mnr. Mopp dink dis belangrik 
om studente polities op te voed. 
Mnr. Van der Walt het gese die SR 
moet hul invloed hoofsaaklik op die 
kampus laat geld. Volgens me. 
Green behoort die SR 'n politieke 
inligtingsrol te peel. 

NUV 

Koshuisreglemente hersien 
DIE primkomitee en inwonende hoofde van koshuise het onlangs met 
die voorsitter en onder-voorsitter van die SR, Tjaart van der Walt en 
Gerrit van Vuuren, onderhandel oor vrouebesoeke aan manskoshuiska 
mers . 

Bulle beoog am met 'n eenvorrnige standpunt aan die Rektor te stel 
ten einde aanbeveJings te maak aangaande die huidige rei. 

In 'n menin sopname wat by aile manskoshuise gedoen i , het die 
rneerderheid van die inwoner estern vir g en beperkings op tye wan- 
neer vroue manstudente in hul koshui. kam rs m beso k nie. 

Die voorsitter van die primkomit e, Herman Burg r, h t g se hy hoop 
die komitee en die SR sal aanstaande we k tot 'n v rgelyk kan kom oor 
die aanbevelings wat hulle wil doen sodat die nuwe reel voor die Junie 
cksamen in ebruik geneem kan word. - (Laurie Gaum) 

Tradisie help Vigs versprei 
VOLGENS 'n woordvoerder van die Gesondheidskliniek op- t lien 
bosch is die omvang van Vigs in plekke soos K iya Mandl groot en 
onmoontlik om vas te stel. 

Die inwoners van die gebiede kom hoofsaaklik uit die tuir lande en is 
baie tradisievas. Die mans het elk tw e of rn r vroue, dus versprei die 
virus taamlik vinnig, het sy gese, 

Die grootste probleem 10 hierdi g biedc is opvoedin~. Die bur e 
meester van Kaya Mandi, mnr. Mende Mayekiso, het gese mense moet 
bewus word van die probleem. 

Die gesondheid di n te doen SOy I moontlik, maar "dit bly 'n mo i 
like taak". Taalverskille bemoeilik die taak, Die woordvoerder het ese 
die viru versprei daagiks. "Oar vyf ja r gaan dit 'n geweldig groot 
probleern wees, tensy 'n alternatiewe vorm van opvoedin of'n genee - 
middel gevind word, het sy gess, - (Karin Wright) 

Studente steun Botho 
DIE verklaring van die T R-v r itter, Hermie Botha, in di vorige 
uit awe van Di Matie, waarin hy solidariteit m t stakende hospitaal 
werkers getoon het, word wyd op Tygerberg ond rsteun, h t . tud nt 
laat blyk. 

Tydens 'n sportonthaal 01;\ die verklaring verskyn het, moe mnr, So .. 
tha die tafelgebed edoen het. 'n Klomp studente h t g skr hy"mo t 
sommer vir die staker ook bid". 

Volgens mnr. Botha is die werkers "definitief ond rb tanl' n was 
hulle eise nie ongegrond nie. Hy h t nie met. y standpunt kritiek p {} 
beer lewer nie, maar wou tud nte bcwu maak vr n w t rondom hulle 
ebeur, het hy ese. - (Anm rie de Kl rk) 

28 tot 30 Junia 1990 
ESKOM COLLEGE, HALFWEGHUIS 
(tussen Johannesburg en Pretoria) 

PROGRAM: 
Donderd 9 28 Juni 

Vryd 9 2 Junl 1 90 

aturd 9 30 Junlo 1 

08hOO Onlbyt 
09hOO Mnr. M rthinu van 

• Jongmen In G pr oor I ra kor • 
'IOh lOr. Nlc Rhoadl • H f ~ Sentrum VIr Konflik nail e (RGN) 

'Politiske tenden ond r Jon Suid Afnk 11 r . 
Grasp be .preklO 

12h30 Mldd 9 te 
14h3Q ANC Sprek r 
ieroo Ontspanning 
19hOO Nedcor Dine 

Ip Ity D rrl\ kr I te ~r :e~ " 

Voorto 81 n 11'11 'n Veolp Iity 

Ev lu ling II fslUllin 

Ko t F! 100 Verblyt. verve ren er s (K ppfO\l1O I ) 

- RaO Vetblyf. v [VO r en t tOYs 11 Potcnet troorn] 
HGO Verblyf en etos (Tran, v eli) 
Vooruitbet alh r by t llw rsut r, f tr 1<01g, m rders) 
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Om werklik te kan lei 
YKANS 'n jaar .gelede was daar groot onge 
Iuk igheid onder studente op die kampus 

omdat SR-Iede met die ANC in Lusaka gaan 
pr at het. 
Th bo Mbeki, een van die ANC se top' lede, is 

oor die naweek gul deur die R ktor op die kam 
pus ontvang. Studente, onder wie sommige SR· 
h d ,het gaan luister na wat hy te se gehad het 
onder d t 'n haan daarna gekraai het. 

R-Iede het, soo eni a ander student, ook die 
reg om na enig politieke tandpunt te luister. 
Trouen , daar rus 'n groter verantwoordelik op 
hulle omdat hulle juis 'n leidende rol moet 
p el om die openbare opinie op die kampus te 
vorm. 
Die SR wa oor die afgelope paar maande 

e rder 'n rems oen aan die wa van politie e 
verandering. Daar word tans epoo om 'n in 
vloedryke rol in die binnekamers waar landsbe- 
Iuite g neem word, te speel. Wanneer 'n stu 
denter d van binne die tatus quo 'n "leidende 
rol" wil ;p el, v rloor dit dinamika. Want dan 
kan die SR net so vinnig as die status quo veran 
d r. Met ander woorde; die SR maak geen daad 
w rklike bydrae tot verandering Die, maar sluit 
huls If in di status quo Ope . 
Dit wa daadwerklike inisiatief aan F.W. de 

Kler e ant wat die nuw politie e klimaat in 
die land geskep het. Maties kan met re op 
soortgelyke leiers ap van die SR aandring. 

achs hi d hoop vir mens 
DIT i ironi in y skerp te vorm. Albie Sachs, 

'n m n wat y re terarm in 'D motorbo 
montploffing verioor het, kom na 24 jaar van 
s Ifopgelegde ballin skap na die Moeder tad te- 
ug n b pleit ver oening. . 
Hy is seker die per oon van wie t men kan 

v rw g om 'n on en kbare houding t enoor 
die egering, wat j re lank aanvalle soos die 
wa rin by y arm varloor h t op buu t t ge 
loods hat, in te neem. 
T n spyte van dit all s het hierdie man van 

d wen Stellenbo ch ge om en ver oening 
bepleit. Dit is y uit ,y. k wat die kwaliteit van 
I we h rb v ti wat die vlam v n geloo in die 
men ll bela van Suid-Afrik ner brandend 
OUt 

it i nie vryh id 

4, ver 2 

oudings moet verander 
DIE onvermydelike het op 
Stellenbosch gebeur. Prof. 
Mike de Vries, Rektor van 
die. Universiteit, het mnr. 
Thabo Mbeki, 'n lid van 
die Uitvoerende Komitee 
van die ANC, gut op die 
kampus ontvang. 

Deur MARINA PRETORIUS 

Nog so onlangs as 'n jaar ge 
lede sou so-iets glad nie moontlik 
gewees het nie. Die staatspresi 
dent, mnr. F.W. de Klerk, en sy 
Nasionale Party-leierskap het die 
inisiatief geneem om hierdie ge 
beurtenis moontlik te maak. Die 
nuwe fase wat die Suid-Afrikaan 
se politick die afgelope paar 
rnaande binne gegaan het, is 'n 
belangrike stap na 'n toekornstige 
bedeling in die land waarin ver 
soening en verdraagsaamheid 'n 
root rol speel. 
Hierdie inisiatiewe is nie on 

deurdag eneem nie. Die NP 
leierskap het, in die lig van die 
huidige politieke klimaat, hulself 
gedwonge gevoel om aanpassings 
in hul beleid te maak. 

Die vergadering van mnr. Mbe 
ki op Stell en bosch is nie net be 
langrik omdat dit die ANC se eer 
stc vergadering vir 'n jong wit Af 
rikaanse gehoor is nie. Dit is ook 
belangrik omdat dit hierdie selfde 
wit studente nou sal dwing om 
baie van hulle gesosialiseerde 
waardes te hersien. Dit sal egter 
nie vir jong Afrikaners maklik 
wees om hierdie stap te neem nie. 
'n Kenmerk van Afrikaner-sosi 

alisering is groepsidentifikasie. S6 
het prof. Hermie Kotze van die 
departement Politieke Wetenskap 
aan die Universiteit van Stellen 
bo ch en Su an Booyens van die 
Randse Afrikaanse Universiteit in 
'n artikel wat hulle in 1985 gepu 
bliseer het, gese. 

Afrikaners e politieke kultuur 
word gekenmerk deur die beklem 
toning van die "eie gro p" en eie 
waardes tot uitsluiting van alles 
wat nie uiteindelik die Afrikaner 
se siening bevoordeel nie. Om 
hierdie politieke kultuur te 
kweek, word Afrikaners deur se 
kere agente bcinvloed, Volgens 
die bogenoemde skrywers is hier 
die agente onder andere die kerk, 
die kool, eweknie-groepe en die 
massa-media. 

Stellenbosch word beskou as 'n 
Afrikaner instelling, Daarom is 
dit belangrik dat hierdie invloede 
in die Stellenbosch-opset van na 
der bekyk word. In die lig van die 

oenskynlike houdingveranderinge 
wat daar in die res van die land en 
ook op Stellenbosch plaa vind, is 
dit belangrik om hierdie sielkun 
dige veranderinge te analiseer. 

Daar is die afgelope tyd deur 
baie studente beweer dat die tra 
disionele Afrikaner-jeugleiers - 
die NP-Ieiers - geen inisiatiewe 
geneem het om hierdie houding 
sveranderinge te weeg te bring 
nie. In die genoemde artikel word 
die moontlike redes vir die ver 
skynsel genoem. 

Die Afrikaner-jeug se denke 
word sterk deur die kerk en veral 
die NG-kcrk bemvloed. Laasge 
noemde het egter weini inisiatief 
geneem om hierdie veranderinge 
mee te bring. Christelik-nasionale 
opvoeding het ook nie in die afge 
lope paar jaar verander om hier 
voor verantwoordelik te kan wees 
nie. 

Die enigst verduideliking skyn 
te wees dat Afrikaner-jongrnense 

"r. Wynand Malan op St I 
"bosch 

hulle groepsidentiteit v N.C was die "vyand" wat ge 
hulle ouers kry. t~lg het om hierdie groepsidenti- 

Die tradisionele gesi" It te verbreek. 
van Afrikaners is baie Noudat die NP die inisiatief 
vol gens die bogenoemde S n em het en met die ANC on 
'n uiters suksesvolle rna e~handel oor 'n toekomstige 
party-gebondenheid oor IlJd·Afrika moet die SR dienoo 
Veral in die lig van die ~n~omstige aanpassings maak. 
groep identiteit en partY i It I belangrik dat die verande 
denheid by Af 'ikaners b Qge nie net kosmeties van aard 
met mekaar v rweef is. At ,. t wees nie, maar spruit uit be 
die NP deur die mec I t~ houdingveranderinge. 
Afrikaners ondersteun WO I1\l)lt IS op hierdie stadium nodig: 
hierdie politieke waardes... na'n ander agent wat vera nt 
aan die kinders oorgedre- ~r~elik is vir die sosialisering 

Die effek van hi rdie g n isolasie van die Afrikaner 
bondenheid kan ook op I~g, te kyk. Vol gens Prof. Kotze 
bosc~ waargeneem wo!d. (l n. artikel in Die Suid-Afri- 
het In hulle denke die ~n In 1987) het 'n studie getoon 
paar jaar getoon dat hO Afrlkaner-jeugdiges minder 
n~by aan die Nasionale /~nte lees as hul swart genote. 
Dit het tot onlangs nog a Illustreer nie net die omvang 
dat hulle as deel van die in hUlle politieke geisoleerdheid 
le Afrikaners hulself g I maar ook bulle tevredenheid 
geidentifiseer het in tern' t die status quo. 
spesiale groepsgesindlf lioewel die SAUK in die laaste 
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Wit v ese Ie by st ndaarde 
"Mbeki, Maties en kie moet 
gaan kyk hoe Boer en Brit 
verenig het," skryf KOLBE 
KOL VER, 'n Regstud nt in 
sy derde jaar, HK-lid van 
Dagbreek en voorsitter van 
J eugkrag op Stellen bosch. 
VIR diegene wat streef na di nuwe 
Suid-Afrika en vir progre . iewe 
Afrikaners was mnr. Mbeki se toe 
spraak nie 'n stap daarheen nie. 

Inteendeel, as ek na die rol van 
die universiteit kyk en dan ook na 
vrcs~ v~n wit Maries, dan stap mens 
versigtiger, 

Thabo Mbeki is die beste wat die 
ANC kan bied; sy toespraak Sater- 
ag was egter nie betekenisvol nie. 

Om voor 'n kommunistiese vlag te 
staan en te beklemtoon dat wit vre 
se besweer moet word is ironies. 

Die tragedie is egter dat 'n man 
soos mnr. Mbeki met sy statuur 
steeds klou aan 'n ideologie wat 
~eeds werel~wyd verkeerds bewy 
IS. Verder, n deer van wit vrese 
blyk ook uit mnr. Mbeki se "klasse 
verskille" wat hy wil aanspreek. 

Behalwe die Marxistiese retoriek, 
is dit nie denkbaar hoeveel skade 'n 
Marxistiese bestel die ekonomie 
kan aando n nie, en dan word nie 
eers gepraat van nasionalisering en 
ander terme nie. 

Die US m 

om oveel a m ontlik I enthed 
t verd el en w lvaart vir uid-Afri 
ka te akkumul er. 

Maar die es ensie van wit vre e 1. 
nie net ekonomie nie. (Die mee t 
mens erken dat die ekonomies on 
elykhed aan epak mo t word.) 

Dit Ie ook by die akademi . e stan 
danrde van die universiteit. 

Die universitcite se rolle I ker 
v rskil in Suid-Afrik en Stellen 
bo ch st n nie n t hier a n die 
voorpunt vir die Afri aner maar 
kan ook vir die hel Suid-Afrika, 

tellenbosch kan e agh bbend 
wees en 'n hoe kwaliteit handha f 
wat steeds hoogstaande prodi kte 
opl wer. 

'n Universiteit w t steeds y Vlc 
toria traat al he en ni 'n libera 
tion Avenu nie;'n V rw rd g bou 
maar ook 'n Breyten Br yt nbach 
gebou;'n okkie m di G t n di 
toyi .. toyi dan e verkieslik bo in di 
anlamsaal, 
Vir Stellenbo ch I" .y r I v n i 

om 'n nie-rassig geres pekte rde 
universiteit wat kan lei na buite en 
na y student . 

Die suk e van die universitcit n 
uid-Afrika Ie in versoenin . Dit 

betekcn om 'n nuwe toekom. t bou 
en die verlede uit te buit nie, om 
konsekw nt te w es met vryheid en 
nie nou mant 1 te draai ni , dit b .. 
teken dat Mb ki, M, ti en kie 
moet g an kyk hoe Bo r en rit v r 
eni het! 

tyd op 'n subticle manier probeer 
om die regering se inisiatiewe tc 
verkoop, is hulle duidelik nog 'n 
regeringsgesinde organisasie. Om 
houdings te verander, is dit be 
langrik dat nuwe en onbevooroor 
deelde inligting beskikbaar ge 
maak moet word. 

Ook op Stellenbosch is dit be 
langrik dat inligting beskikbaar 
gestel moet word, sodat jongmen 
se nie meer nodig het om blote 
volgelinge van hulle leiers te wees 
nie. Die Matie het nie 'n duidelike 
sosialiseringsfunksie nie, maar is 
en moet 'n middel bly wat studen 
~e inlig en opvoed. Dit is egter ook 
die plig van aIle politi eke vereni 
gings op die kampus om hierdie 
funksie te vervul. In hierdie ver 
band is dit verblydend dat die 
NP-studentetak hierdie naweek 'n 
byeenkoms reel waar studente 
van aile groeperinge uitgenooi 
word. S6 'n geleentheid sal help 
om ou vooroordele uit die weg te 
ruim en om 'n basis te skep vir die 
ontwikkeling van 'n nuwe politic 
ke kultuur, 

Op die kampus bestaan daar op 
hierdie stadium nog 'n baie sterk 
Afrikaner groepskultuur. Tot so 
onlangs as verlede jaar het die 
groep nog sterk besware gehad 
om met die ANC te praat, of selfs 
die politieke groepering te erken 
as 'n belangrike faktor in die be 
paling van hulle eie toekoms. 
Aangesien hulle egter as't ware 
deur hulle leiers gedwing is om 
hierdie onvermydelike feit te aan 
vaar, moes die groepsidentiteit 
ooreenkomstig aangepas word. r-------------------------------------- 
Omdat hierdie aanpassing so skie 
lik moes plaasvind, Iyk dit on 
waarskynlik dat die groepshou 
ding ook alreeds verander het. 

Stellenbosch se Afrikaners be 
sef dat die "nuwe rigting" die 
enigste manier is om in die hui 
dige politieke klimaat seggenskap 
oor hulle toekoms te he. Die on 
toegeeflike benadering word nie 
meer geduld nie - soos die ont 
vangs van P. W. Botha se bed an 
king uit die party, bewys het. 

Hoewel die groeps-sosialisering 
van Afrikaners tot baie probleme 
gelei het, kan dit in die lig van die 
geskiedenis van die NP wel aan 
gewend word om hierdie houdings 
te verander. Prof. Kotze wys daar 
op dat daar by Afrikaners konsen 
sus bestaan dat die NP hulle be 
lange dien. Hulle sal dus steeds 
die party ondersteun. Die belang 
rike verskil is egter dat hulle dit 
kan doen met 'n opregte bedo - 
ling om 'n regverdige veranderin 
ge in die land aan te bring. 'n Op 
regte bedoeling is egter me 
moontlik sonder ingeligte kiesers 
nie. Die NP-Ieierskap het du 'n 
plig om hulle kiesers in te lig. 

KOLBE KOL V'ER 
Die oplo sing, glo ek, )e ni van 

uit 'n id ologiese raamwerk nie, 
maar om op 'n pra mati e '!'i. tc 
kyk wat wcrkbaar in Suid-Afrika i. , 

et top bly 
"Die keuse vir die US is 
maklik: die U niversiteit van 
Stellenbosch moet toene .. 
mend 'n universiteit word 
wat deur uitnemendheid ge 
kenmerk word", skryf 
TJAART VAN DER 
W AL T, SR-voorsitter en 
M-student in Ingenieurs 
wese. 
IN die snel verander nde Suid 
Afrika is dit vir elke universiteit be 
langrik om hul rol in die toekom ti 
ge Suid-Afrika uit te sp'e). Ook die 
US moet baie duid lik definisi 
gee aan 'n toekomsbeleid. 

Die toekoms van di Untversiteit, 
gesien in die bree Suid-Afrika n e 
konteks sal hoofs lik bepa I w rd 
deur die kwaliteit . tudent wat in di 
sam lewing inge tuur word om die 
land en inwoners te di n. 

Uitsluitings- n toel tingsbel ide 
van universiteite behels 'n sp . ifie 
ke kriteria waarvolgen stud nt 
toegelaat of hertoeg laat word op 
grond van vorige j re e akademie e 
prestasies. Die toepas in$ en formu 
lerin van hi rdi bel Ide is t ns 
groot karnpu -kwes i by die rn - 
te Suid-Afrikaanse universiteite. 

Duisende studente a n ver ei 
tradision Ie wart- en .. ng I pr .. 
kend univer iteit het al deelg - 
n rn a n protesoptogte teen die 
toepassing van hierdi reel. 

Die toepar ing van hoe tand ar 
de n die gevolglike uitsluitin van 
studente aan die UWK het gelei tot 
klasboikotte, waarna die rektor, 
prof. Gerwel, belowe het dat die in 
rigting 'n "people's univer ity" - 'n 
contradictio in terminis - al bly. 
'n "P 0r1e's university" i moont 

lik, rna r n univ rsit it sim oli er 
akademi se voortreflikh id, Di - 
selfde geb ur aan di UK. Die pro 
testeerder wil dat die "elitistie 
middelkla -g e o r i e n t erd 
toelatin~ b leid" af eskaf word en, 
by imphk ie, dus 00 di begins 1 
van akadernies uitmunt nh id ver 
loen, 
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SPORT 

ockey 
By ANDREW MACDONALD 

THE Stellenbo ch mens fir t and 
second hockey team had a disap 
pointing weekend on the hockey 
fi Ids. The Fir t team drew to a re 
latively weak team from Bergvliet 
3-3, while the econd team went 
down 2-0 also to Bergvliet. 
The fir t team failed to live up to 

expectation in a match that they 
should have won. The match was 
played on n astro-turf surface at 
Hartleyvale. The Maries enjoyed 
posse ion for most of the match but 
fail d to defend 'ell enough to 
keep Bergvliet at bay. 

The Maties failed to capitalize on 
all their chances and these goals 
proved insuffic.ient to gain the ~a 
tie three points. The Bergvhet 
goals were all scored from penalties 
resulting from carele s mistakes 
made by the Maties. 

On paper the Maties have an ex- 

earns disa p po irrt ~~:3~~~o~~!er~!~~ s~~: se~!r~~~:~ru l 
on Thursday night the University of ful for Defence's efforts. Aft 

cellent team but they fail to put and Michael Kriner were the two Stellenbosch's men's volleyball some tough play the visitors got tt 
their skill and training into prac- players that shone out for the Ma- team underlined their qualities an~ upper hand and claimed the set T 
tice. According to Marie captain, ties. The Maties were unfortunate proved to critics that they a~e defi- their favour. That was enough of te 
Craig Bassingthwaighte, the Maties to lose this match and have also nitely worth competing 10 the warning to the Matie team. Th. d 
are 10 top physical condition and reached the stage where victories Western Province first league. took a tough fourth set with cons to 
th~y have the skill to win the league a~e imperative should the Maties Unlike their previous match, the tent play, and thus claimed tl 
this year. wish to be 10 contention for league Maties appeared on court with their match 3-1. 

The Maties have come to the victory. best squad and were thus able to th 
tage where they. Will have to. start • All the first league matches playa much better game. Accor- One should lay tribute to Th t 
wl~mng matche If they stili wish ~o this season are being played on the ding to one of the players, the Ma- sten Mayan Andre Migau f e 
b.e 10 content}on for the league. It IS Hartleyvale Astro Turf surface. tie team played some very good their outstanding both at the n 
Sill too ~arly In the ea on to be able The players prefer this surface be- combinations and made a very har- and with defense. The team as I 

to predict pr~sent league PO~ltlons cause the ball runs faster and more monic impression. whole also performed very good ar 
but the Matte l~sses early 10 the true. After going in front by 1-0 (15- they succeeded well in cracking tb la 
se~son c~n deprive the them. of . . . 10) in the first set the Maties even good defence of their opponen' w 
points which could prove to be vital Because It I.S v~ry expensive to increased their pace of play. Conti- The Matie's good allround pl ta 
for league posiuons. practice on this field. the Stellet:'- nuing pressure by the Maties forced madeit easier for them to chani 

The Stellenbosch second team bosch teams practl~e at home. This Defense to stay true to their name. their positions than it was the ca y 
played well against their opponents puts them at a disadvantage be- Defence replied with some good with the Defence team, who wer y, 
but were lacking in defence. Berg- cause the players take longer to get play but could not tame the Ma- concentrating mainly on a defe 1 
vliet managed to score two oppor- used to this new surface. ties ' ding gam . - (Edgar Halbich) 
tun~tgoal resulting from a lack of A artificial field costs about~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
concentration by the Maties. R750000 to build. According to 

The two teams were evenly US Hockey organiser, Neels van 
matched with neither team domin- Niekerk, this is a financial impossi- 
ating the match. Franco~ Reyneke biky ~rtheStellenbosch club. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

US-pluimbal wen goed us B~sketb~ll 
suffering WIth 

Deur HILDRENE VD WESTHUIZEN money problems 
DIE Maties se eerste pluimbal 

span het verlede Donderdag met 7- o OOT die span van Kuilsrivier gesee 
vier. Die Maties het in aile a pekte 
die pel oorheers. 

Konsentrasie gedurende die aand 
was mo ilik, want die Boland net 
baJproewe is ook in die D.F. Malan 
gede nk entrum gehou. Daar wa 
gedurig van die netbalspelers wat in 
di pad van die pluimbalspelers ge 
oefen het. Dit was 'n groot hinder 
nis. 

I n die mans enkclspel het Anto 
nie Jacobs teen Johannes Kruger te 
taan gekom, Jacob e effektiewe 
a terbaanlughoue, wat baie krag 
van Kru r everg het, het hom uit 
die t an poor laat voorloop. Hy het 
dit afgewi sci met kort houe, waar 
me hy Kru~er baie rondg.ejaag het. 

Diep in die eer te stet het Kruger 
duidelik be in moe word. Sy houe 
wa nie meer so s kuur soos aan die 
begin van die stel nie. Diep lughoue 
van Jacobs het Kru er frustreer, 
want hy het telke male sy moker 
houe of in die net of uit ge pe I. 

Die laaste punt van die wed tryd 
het baie bewe in van albei speier 
opgelew r, maar Jacobs het die 
wedstryd beklink met 'n kort hou, 
wat vir die rnoee Kruger onbereik 
b r was. Die eindt llin 15-7,15-2. 

Die vroue enk lspel het baie van 
die van die mans ver kit. Waar die 
mans van krag gebruik gemaak het, 

het die vroue meer dinkspel toege 
pas. 

Liza Metcalf het van die begin af 
die hef in die hand ~ehad. Marietta 
Oosthuizen van Kuilsrivier het ver- 
keie houe ons kuur ge peel en het 
nie genoeg krag gehad om in haar 
mokerhoue te sit nie. Sy het met 
Liza se afslane aanhoudend te na 
aan die middel gestaan en sodocnde 
kon Liza makJik die pluim oor haar 
kop laan. 

In die vrouc-dubbels het Kuilsri 
vier onder root druk gcspeel en 
hulle het nooit 'n kans gekry om hul 
gewone spelpatroon te volg nie. 
Frustasie as gevol~ van foute aan 
di kant van A. Biljon het ook daar 
to by~edra dat die twee vroue van 
Kuil rivier mekaar nie kon vind nie. 

THE Stellenbosch basketball club 
is in dire financial straits. Although 
the club is recognized as a full port 
club, it does not recieve any finan 
cial support from the University, 
Re ulting from this the basketball 
club is small and not able to rise to 
it full potential. 

At pre ent the club consists of 
approximately 30 members. The 
membership IS hindered by the high 
club fees and high equipment costs.' 
The reason given by the sports of 
fice for the lack of funds is that the 
club is not big enough. They do, 
however, supply buses and coaching 
fees for the club. 

According to Philip House, chair-, 
person of the club, money could be 
saved were the regulations concern 
ing sports club not quite so strict. 
According to the regulations, the 
club is obliged to stay at university 
residences during the SAU tourna 
ment. This is more expensive for 
the club than private re idence, The 
sports office were not available for 
comment at the time of going to 
pre. , 

Both the men's and women' 
teams are planning to attend this 
r.ear's SAU tournament in Pretoria 
If their funds allow it. 

The club has approached certain 
companies for sponsorship but they 
have been unwilling, 

DONDERDAG 10 MEl 
• TAFELTENNIS: US 1 v UK (Weg) 
• PLUIMBAL: US 2 v Kuilsrivier (Weg) 
VRYDAG 11 MEl 
• BASKETBAL: US Mans v Bears (Weg) 
SATERDAG 12 MEl 
• FIETSRY: WP Padkampionskappe 
• MANSHOKKIE: US 1 v Paarl (Weg) 

US 2 v Kaapstad (Weg) 
• RUGBY: US 1 v Bellville (Weg) 

Vies v Goodwood (Nuweland) 
• VROUEHOKKIE: US 1 v UK (Tuis) 

US 2 v Constantia (Tuis) 

MAANDAG 14 MEl 
• MUURBAL: VROUE: US 1 v Argonauts (Weg) 

US 2 v Van Der Stell (Weg) 
• VLUGBAL: MANS: US 1 v UK (Weg) 

US 2 v Weermag (Tuis) 
VROUE: US 1 v Duits Skool (Weg) 

DINSDAG 15 MEl 
• PLUIMBAL: US 1 v Valsbaai (Weg) 

US 2 v Kuilsrivier (Weg) 
• MANSHOKKIE: US 1 v WP (Weg) 
• MUURBAL: MANS: US 1 v UK (Tuis) 

US 2 v Oud-studente (Weg) 
WO NSDAG 16 MEl 
• BASKETBAL: US Vroue v Saints (Weg) 

US Mans v Verkrans (Weg) 
DONDERDAG 17 MEl 
• TAFELTENNIS: US 1 v Rygersdal (Tuis) 
• PLUIMBAL: US 1 v Paarl (Tuis) 

US 2 v Valsbaai (Weg) 
SATERDAG 19 MEl 
• RUGBY: US 1 v Polisie (Weg) 

Vies v Noord-Liga (Weg) 
• MANSHOKIE: US 2 v WP (Weg) 
• VROUEHOKKIE: US 1 v Tuine (Weg) 

US 2 v Pinelands (Weg) 

FIND A FIRM 
FOOTING IN THE 

AU ITING WORLD 
Do your training with a leading firm well-known for its thorou h traln 
In . 
For the GfMDUA TE and th STUDENT In accountancy we offer: 

A nationally co-ordinoted fn-hou e tra nlng programme. 

Practical tuition In advanced auditing techn qu s. computer audits, 
tOllstlcal method, etc. 

• Assistonc with unlv rslty tudi . 

• Promotion accordin to m rit. 

• Competltlv salaries and frln b nefit . 

Contact our Personnel Mon gar at (021) 946-1870. or write to: 
The Personn I Mona r. POBox 195, SANLAMHOF. 7532 

THERON DU TOIT 
GEOIKmoOWIOf REKfNf, TER (A) 

CtiAAT(~O ACCO •• MANTS (SA) 

Helderberg goed in die wate 
HELDERBERG 
HELDE BERG het w er eens 
bewys dat hy 'n top koshuis is 
wat sport betref. In individuele 
en pansporte het Helderberg 
hom 1 onderskei vanjaar. 

Die eerstejaars in di koshuis 
is besonder lief vir die water. 
H ulle het die eerstejaarswem 
sowel as die waterpolo-kompeti 
sies gewen. Die senior waterpo 
lospan hct ook die koshuisliga 
gewen. 

'n Groot swemmer, Martin 
Swan, bly in die ko huis. Hy h t 
twee goue medalj s by die SA 
swemkampioenskappe wen. 

Nog 'n groot prestasie vir Hel 
derberg se eerstejaars vanjaa '" 
was hul oorwinning in die eerste 
jaars rugbytoernooi. Hulle het 'n 
sterk Eendrag-span geklop in 'n 
bai goeie wedstryd. Daarna het 
hulle derde in die Drostdy sewes 
to rnooi eeindig. Die koshui. 
het root hoop vir sy koshuis 
rugbyspan. 

Veral Nice Serfontein het al 
op die rugbyv ld uitgehlink. By 

peel ereeld vir Boland e 0.21 
span en het al meermale vir die 
Boland eniorspan uitgedraf. 
Daar is ag spel rs wat by die 
klub rugby speel. 

Die muurbalspan van Ilelder 
ber is vanjaar onoorwonne in 
die liga en het groot hoop vir 'n 
oorwinning. 

Die krieketspan het vanjaar 
ook al goeie oorwinnings behaal. 
Daar is vyf spelers in Helderberg 
wat krieket vir die klub peel. 

eerstejaars gala 10 gesweJ11 
Nicky Upton en Cherec Ke~ 
nedy het besonder oed esweJ11 
Nicky, 'n swemmer wat a) vi 
WP verteenwoordig het het di 
bor lag ewen. Chere~ het 'p I 

tweede plek gekry in die rugsla l 
Irene het sesde in die eersts 

jaarsatletiek sowel as die MatiC' 
kampioenskappe eeindig, Tess~ l 
van Tonder en Gerda Kruger 15 , 
albei atlete van formaat wat 911 

by die SA kampioenskappe was 
Irene e hokkie lyk ook goed 

H ul het hierdie jaar nog nie vet I 
loor nie. Hulle h t teen Hat I 

monie gewen, n gelykop gespcel 
teen die sterk span van Denne' 
oord. 

Die tafeltennisspan koestef 
hoe verwagtings die jaar. HUll' 
het dan oak di lig afgeskOP 
met 'n goei oorwinning oor NC' 
rina. 

Die sterker vrouens in I rene 
het hulle staa.1 gewys by Majub9 
se inter-ko huis toutrek. Hulle 
het tweed gecindig van al die 
vrouekoshuise. 

VIS 
IG 

I ENE 
I rene is 'n betreklike klein kos 
huis, maar dit bet k n ni no d 
wendig dat hulle afsteek wat 
sport betref nie. 

Die koshuis se eer tejaars het 
vir hulle 'n tweede plek in die 
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U table tennis thrashed 
by strong SADF team 
'rHE Stell en bosch table tennis Murray, Sakkie Joubert, Jan Botha, 
tcam last week suffered their worst and Thy Odendaal no longer play. 

~ defeat ever this season, losing 15-1 This has caused the standard of ta- 
to a SADF team. ble tennis to drop considerably. 
Ac~ording to the team captain, T.he biggest loss for the. clu~ was 

\1 Rlana Rabe the SADF team is Surita Odendaal. The twice South 
the best team she has ever encoun- African champion now stays in 
teredo The Maties could not find a Bellville and is playing for a local 
olution to the strength and exper- club. However, Ms Odendaal 

I nc of the soldiers. . should be available for the Matie 
Ms Rabe blamed the loss on "a . SAU tea~. " 

lack of experience, especially by the According to ~s Rabe the fact 
I women, along with the inability to that Surita doesn t play for us any 
take crucial points" n~or~, puts Stel!enbos~h table ten- 

g • ms into a bad hght, since the club 
Another characteristic of this was always known to be very presti 

~ Y ar' Marie team is that it is very gious and successful". "One must, thung, with many new players. however, understand that the su 
re are only a handful of old cess of the Matie team had always 

; PlaY.ers who have made themselves been subscribed to Surita's quali 
vallable. Players like Andrew ties," she said. 

SPORT 

s wen 
Deur EDGAR HALBICH 
MATIE se eerste sokkerspan het 
In 'n moeilike wedstryd op Coetzcn 
burg verlede Dinsdag met 3-0 teen 
Bayview gewen. Die wedstryd is ge 
ken deur baie insidente en 'n groot 
mate van kontakspel. 

Die Bayview span het telke male 
h ulle ontevredenheid met eker be 
luite laat hoor. Daar was geen Ii 

gaskeidsrcgtcr nie, en dus moes 'n 
Matie self die taak verrig. 

Aan die begin het albei spanne 
aantreklike sokker gespeel, en baie 
kanse vir hulself gemaak. Na onge 
veer 10 minute het US peler, Wol 
lie Stinnes, 'n goeie en lang dwars 
. kop van Kurt Gouw venter gekry. 
Hy het dit in die net ge peel om die 
telling t -0 te maak. 

Kort na die doel het die spcl lor 
-----I dig geword, alhoewel die spel steeds 

US k T h vinnig was. Albei spanne het begin 

lop TUI·ne- ec om harde, ontoegeeflike sokker tc 
speel. Vcral van Bayview se kant 
was daar baie vuil spel, en dit het 
heelwat onderbrckings veroorsaak. 

Die tuisspan het beter en meer 
taktiese sokker gespeel, maar vol 
gens hul afrigtcr, Ryan Arenz, kon 

~~~IES het Tuine-Technikon met 
b - In 'n klipharde Groot Uitdaag 
t kd~rwedstryd in die Danie-Craven 
a [on geklop. 

It Die telling was egter geen gc 
q.oue weergawe van die spel nie en 
v It w~s net die dinamiese skopvoet 
d~n Rlaan Gous wat die studente 10 
'D~erste helfte op koers gehou het. 
e I.e be oekers het eerste bloed 
rUlk toe hul heelagter, Ricus Nel, 

d rgeduik het vir 'n goeie drie wat 
ba Uh hullo skakel Terrence Winter· 
it C verdoel is. Tuine-Technikon se 
J~ttal, wat veskeie oud-Maties soos 

n Terblance, At Slabber en 
Il\Chalk Burger ingesluit het, het 

_, like~~root vuur gespeel en aanvank- 
lr . Ie botoon gevoer. Die Maroon 
"e~le het egter ste]selmatig terugge 
J e en danksy vier strafdoele deur 
'l~us, het hulle met die omdraai- 

. J11 g 12-6 voorgeloop. 
e~ ti In die tweede helfte het die Ma 
/r1,1 it \lo~rspelers, met Andre Human J! Iii die spit, die oorhand begin kry. 
!o di rna~ het sy beste wedstryd van 

1 s ISoen gespeel en v ral met 
as inrkbdrYfwerk en rotsvaste verdedi- 
;~ \1 mdruk. Hy het die WP-flank 
It ton~ r oorskadu en na hierdie ver 
ss~ l~g verdien hy 'n kans in hoer 
r I· ~le e kap. Human is goed onder- 
til en 'Wcdeur die slotte, Plet du Plooy 
a b.U . Smit. Du PJooy het goeic 
ed Wlilestn die lynstane be meester, ter 
,er t mit met vurige dryfwerk 
[at t~poneer het. Sy hantering wek 
,ee: t steed. kommer. 
ine' Ij) ~ie eksperiment om Ernst Scriba 

III enter te probeer was uiters e 
tef id~d. Scriba het stabiliteit aan die 
Jlle u.eveld verleen en y vermoe om 
(op Vir It te hardloop het goeie kanse 
~e' h t ~ vleuels eskep. Op 10 skakel 

hy n criba gesukkel, maar dit lyk of 
enc l' au sy beste. posisie gevind het. 
,lb9 ~iQ?dens ~ebroke spet het Francois 
JUt: aeSUkl~eskltter op ~~elagter,. maar. 
die hy I ~el om aanslultm te vmd as 

h t \~rn by die agterJyn a n e luit 
_, ~ rn het lang ente veld ewen 

First win for US-squas US Ie goe 
It mu t be tak n into considera- ietsr y II- ga 

tion that the Matie teams have no 
THI~ 'tellenbosch women', first qualified team coach. They are DIE voorlaaste wedren in die WP 
squash team beat Camp Bay 11-8 trained by m mb r of the men' padIi a i. aterdag in Parow afge- 
10 a league match last week. This t am No rea on could be found for handel. Verskeie Mati s het aan die 
result was especially pleasing to the the lack of a coach. resies d clgeneem. 
Maties because it was their first Pre ently both the men' and wo- Die wedren was oor 88 km en het 
victory of the season. men's teams are preparing them- in die Plattekloof en Durbanville 

In a tough five-set match Belinda selve for the coming SAl] cham- area plaasg vind. 
mith was beaten 3-2 by her Camps pion hip. Good n ws is that Au- Matie-ryer, Spook Groenewald, 

Bay counterpart, Erica Lombard. drey Gerber is back in the Matie wat op die oomblik tweed in die 
The spirit of the Maries how- te m. The Maties are de tined to liga Ie, het na c an die einde weg e. 

ever, did not leave them in the comp tc with top cia squad and bre k 11 'n ster nval g 10 ds. 
Foto: RIAAN GELDENHUYS lurch. Arnie Boltrnan of Stellen- hope of victory are runnin high in Hy is 20 m van die einde deur die 

met lynskoppe en veral een skop bo ch took revenge on Camps Bay the Mati camp. bond 1, m t Gehard Genii an die 
van meer as sestig meter het die beating Carla Way 3- t. Her t am Th second team did better in spits, in haal, Job n Gilomc v n 
skare na hul asems laat snak. mate Stacey Loots kept up th pace winnin their m tch a in t amp. Mali s h t tw ede geendi . 

Op skrumskakel het Fanie du with a 3-1 victory over Carla Way Bay 11-3. Lorna Hud on, from the Gilome het met die vertoning 
Toit een van sy beter dae beleef, of Camps Bay 10 a match fill d Maries, had an c sy 3-0 victory over g wys dat hy 'n groot faktor in di 
maar soms nog te lank aan die bal with acuon. Z. Boemke. T. Both of mps Bay komende WP p dkampio n k ppe 
vasgeklou. The score was 11-8 in the favour was outplayed nd outcla .. ed by aan we . Die niorjaer J vier 

Die rcgtervleuel, ~Imo Truter, of Stellenbosch after the two bonus Tracey Morrison and ev ntually 45 km rondtes, vir 'n totaa! v n 
het twee driee gedruk terwyl An- points were added. The victory is 10 t her match 3 .. 0. M. Louw, of ] 80 km, ry, Die ro te strek vanaf 
drew Patterson en Scriba die lyn very good for Camps Bay which i Camps Bay fought bravely back Simondium via KI pmuts n Stel- 
elk een keer oorgesteek het. Gous one of the stronger teams in the lea- and beat the Ma t ic , olleen lenbo,chendanterugnaSimodium 
het met nog 'n strafskop, vier doels- gue. heron, 3-0. oor H lshoo teo 
koppe en 'n skepskop ge~aag vir 'n ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ fi~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
per oonlike totaal van 26 punte. M t · d 
• Vics het 'n wegholoorwinning a Ie wen we vaar 

van 88-12 oor Paarl-Liga bchaal. 
Die tuisspan was heeltemal te sterk Op Mar· na Da Gama 
vir die besoekers en die wedstryd 
het by tye gedreig om in 'n raak- 
rugby-wedstryd te ontaard, . . 

Sekere spankeuses m dIe V ICS 
verlede week het min sin gemaak. 
Veral die weglaat van Raymond 
Heathcote was 'n groot verrasing. 
• Die 0.20 Al het 'n skitterende 

oorwinning van 35-12 oor die hoog 
aangeskrewe Weermag behaal. Die 
senterpaar, Cristiaan Scholtz en 
Jaco Taute, asook Pieter O'Neil op 
10 skakel was die groot uitblinkers. 
Die voorspelers het puik vertoon as 
'n eenheid, maar die slot Charl 
Prinsloo moet vir goeie werk in die 
Iynstane uitgesonder word. 
• Die Cravens het by verstek e· 

wen nadat Strand-Liga ni 'n span 
vir die wedstryd bymekaar kon kry 
nie. 

Stut breek nek 
'n STUDENT van die aapse 
Technikon mnr. Carl Smit, het ver 
lede Saterdag sy nek gebreek in 'n 
wedstryd teen die Maties. . 

Hy i in die eerste skrum van die 
wedstryd tu sen Tuine-Tec~ ep Ma 
ties 0.19 beseer. Mnr. Smlt, n los 
kop tut, h t te vro g af~ebuk vir 
di s rum. Die krag van die res van 
die agttal het hom in 'n ongemakl~ 
ke posisi 1aat beland en sy nek I 
ebreek. 
Mnr. Smit an op die oomblik 

n t. een van sy arms gebruik. Di 
re van sy Ii g am i verJam. 

DIE Matiere ier Donnie Malherbe h t sy se eto die 
seisocn v ortgesit deur die Marin Da Gama K l-ka 
now dvaart oor 16 km te w n. Di wedva rt het Sa 
terdag op Zandvlei plaa evind. 

Die krag en diepte van di US kanoklub het w er 
eens bai d iidelik ebly. Vyf Matie-roei rs het on 
der die eerste tien geeindi . Herman Kotze, luis d 
Waal, Mynhardt Mar is n Gerh rdt B ukes het on 
dersk idelik vierd .vyfde, s wende en ag te eindia. 

Die w dvaart het uit vier rondt van vier Hornet r 
elk deur di Marina b ta n. Die wedren is b ie 
wild ond r die top-ro irs, maar word 00 as b ie 
moeilik b skou. Ole lao watervl k in ed he van 
die Marina, en die nou gan etjies wat volg mo t 
word, bemoeilik die wedvaart. 

Kort no die weg prin het 'n gro p van sowat twin 
Li reelers s amgebondel, Die bondel i telselmaati 
deur die loop van die wedvaart uit edun. Ann di be 
gin van die d rde fondle het die Matie Donny Mal 
h rbe en Robert Cle van Milnerton van die voor te 
bondel w ebreek. Die twee roei rs h t am ewerk 
en uiteind ik 'n h Iw minuut voor hul naaste t n- 
t nder eeindia. 
M. alherbe bet die w dvaart met 'n tyd va 1 :17 ge 

wen. Robert Cleg het tweede geend! , terwyl di 
Tran 'aalse Sprin b Hen W t rm eyer, wat tans 
die Kaap b soek, met derd ple tevrede moes wee . 
• Komende aterda vind die Bont b Kl k no<- 

wedva rt oar 30 km oJ) (lie Br erivier onderkant Swe) .. 
lendam plaas. Dit i di eer. te rivierwedvaart v n die 
ei 0 n. Dit word een van die opwindend t w d .. 
vaarte in di Kaap besko~, Daar i heelw t troom 
versn Ilings wat vir baie v n die opwindin org. 

Die go ie reen van die of clop pa r weke het 
sorg d 1 di rivi r nou vol 1 en go ie i 
van die Mntiero ier y rw ord. 

• wedstr ta 1 

die Maties nie 'n konstrukticwc 
westrydplan ontwikkel nie. Bayview 
het, volgen hom, rneer gekon u 
treer op kritiek teen die skeidsreg 
ter, en minder aanda egee aan 
hul spel elf. 

In di laaste 20 minute het Bay- 

view begin hcrbou aan hulle sp l. 
Dit was ongelukkig te laat. 

'n Marie het die volgendc doel 
aangetekcn. Howard Williams het 
met 'n hardc, skuim kop die bal 
reg onderdeur die Bayview doel 
wagter laat tr k. 

Die derde Marie doel i kort hier 
na aangeteken. Kurt Gouw v nter 
het m t 'n vryskop die b I teen die 
do lpaal ge kop, maar na dit w er 
tcru na hom gespc I is, h t hy di 
b I in die net gebere. 

Na die wedstryd het die B yview 
afrigter, Gerald Marais, die wed 
tryd as "morsig" beskryf. Hy het 
ook gese dat die keid. r gter glad 
ni so een ydi was 00 wat sy spe 
lers gedink het nie. 

Bayview wa nie in edoen nie, 
want daar was ten min. te twintin 
omkant beslis ing in huIle nuns. 
Baie van hulle was kontroven icel 
omdat daar nie lynregter was nie. 

Volgen mnr. Andre du Toit van 
die sportkantoor, moes daar wei 'n 
WP-Iiga skeid regter teenwo rdig 
wee , "maar hy het eenvoudig nie 
op edaag nie". Die voorval is aan 
die WP-liga gerapporteer, en verde 
re ta ppe sal volg. 
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Ook v rkrygb ar in 20' . 

hoo 

urvolle, sonryp tabak vars hier v rmeng op di 
n manter vir d rdte uniek John Rolfe maak en gaur 
KI U A It Igarette Ryk, geursag, vol rookgenot. 

X I yp 
EDGEWO TH IN RICHMOND, VIR INIA, V.S,A 

.I'K I .. 


