
Mej suid-Afrika finalis 

Chane, dogter van kollega Freddie 
Klein van hierdie Balie, was 'n finalis 
met die verkiesing van Mej Suid
Afrika te Sun City op 1 Augustus 
1992. Sy werk by die Meesterskan
toor in Pretoria en is 'n LLB-student 
by U nisa. Chane is die oudste van die 
Kleins se ses kinders. 

Chane Klein 

IN 

MEMORIAM 


JOHAN ROSSOUW 
Lede van die Balie was diep 
geskok toe kollega J ohan Ros
souw op 12Junie 1992 deur die 
ontvangsdame in sy kamers op 
die vloer dood aangetrefis. Hy 
was klaarblyklik op pad na die 
deur toe hy voor sy lessenaar 
ineengestort het. H y het aan 'n 
hartaanval beswyk. 

H y is op 15 September 1969 
as advokaat toegelaat en het 
deurgaans in Pretoria geprak
tiseer. 

H y word oorleefdeur sy vrou 
Zandra, 'n dogter van Regter 
AP Myburgh, en twee kinde~s. 

Waarnemende aanstellings 

Hans de Bruin SC, Majellie Wessels 
SC en Jannie Lubbe SC, het almal 

gedurende die eerste helfte van die 
jaar waargeneem as regters in die 
V rystaatse Hooggeregshof. 

Balieraad 

Tydens die J aarvergadering is die 
volgende Balieraad aangewys vir die 
1992/1993 termyn: Majellie Wessels 
SC - V oorsitter; Hans de Bruin SC 
en Jannie Lubbe SC - senior lede; 
Albert Visser, Fouche Jordaan en 
Pieter Geldenhuys - junior lede; 
Paul Heymans - Sekretaris. 

Nuwe lede 

Die geledere van die V rystaatse 
advokate is met twee aangevul toe 
J eanne Nel en Louis Pohl begin prak
tiseer het nadat hulle die onlangse 

Majellie Wessels SCBalie-eksamen met sukses afgele het. 

Vrystaat 8alie se Springbok 

Dat die Balie en sy lede hulle plek volstaan en presteer op 'n groot ver
skeidenheid van terreine, is gewis. Tot hierdie lys van prestasies moet 
'n indrukwekkende nuwe prestasie gevoeg word. Willem Coetzee, lid 
van die V rystaatse Vereniging van Advokate, is aangewys as die 
Bestuurder cum Afrigter van die Springbok Presisie-Vliegspan wat 
vanaf 15-18 Augustus 1992 aan die Wereldkampioenskap te Deblin, 
Pole, deelneem. 

Willem is geen onbekende in die presisie-vliegsport nie en neem sedert 
1985 op verteenwoordigende basis daaraan deel. Die presisie-vlieg kom
petisie bestaan uit drie afdelings, naamlik presisie roetebepaling, wat 
'n teoretiese afdeling is, die vlieg van die roete en 'n landingskompetisie 
wat uit vier landings bestaan. Die roete moet gevlieg word teen 'n 
gegewe spoed en word elke vlieenier se tyd gemeet by ge"identifiseerde 
draaipunte sowel as by geheime kontrolepunte. Daar word drie straf
punte afgetrek vir elke sekonde wat 'n vlieenier te vroeg of te laat by 
een van die kontrolepunte aankom. 

Die Springbok Presisie-vliegspan, wat sy kleure ontvang het tydens 
'n geleentheid in Bloemfontein waar Regter Willem Edeling opgetree 
het, bestaan uit vyf vlieeniers. Pole is die huidige wereldkampioen in 
presisie-vlieg en aan vanjaar se kampioenskappe neem 17 verskillende 
lande in 85 vliegtuie deel. Met Willem se ervaring van die sport, sowel 
as sy ywer en toewyding, glo ons dat hy hierdie span tot baie groot 
hoogtes sal aanspoor. 

Pieter Geldenhujs 
Bloemfontein-Balie 
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