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’n Ingeligte nasie
Dis waaroor landbou gaan! Nasie 
in Gesprek vier sy vierde bestaans-
jaar by Nampo se 50ste verjaardag 
en vanjaar gaan dié program, 
onder die leiding van Senwes, 
verseker uitstaan.

Nasie in Gesprek gaan groot met 
twee buite uitsaai-areas en LED-
skerms. Daarby word ‘n groter 
digitale voetspoor getrap met die 
Nasie in Gesprek toepassing. Dit 
gaan behoorlik gons op sosiale 
media met die gesprekke wat die 
daaropvolgende week op TV-kana-
le uitgesaai word.

Die platform stimuleer dialoog en 
is die stem van die produsent. So 
bly almal ingelig oor kwessies na 
aan die hart van die produsent.

Senwes Grainlink neem die 
voortou met   ‘n nuwe toepassing 
en ‘n nuwe era wink vir Senwes 
Equipment. Daar is selfs R350 000 
se pryse op die spel met Senwes 
Equipment en John Deere se reuse 
kompetisie. Ons fokus ook op 
Bothaville, met produsent Herbert 
Bruinette in die kollig. Bly dus 
ingelig!
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REDAKTEURSBRIEF

Vier fees
IN DIE DROOGTE

hoofredakteur

Marlon Abrahams 
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redakteur
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• Alle regte van die inhoud van Senwes 
Scenario word voorbehou ingevolge die 
bepalings van Artikel 12 (7) van die Wet op 
Outeursreg. 

• Die eienaar en uitgewer aanvaar nie 
aanspreeklikheid vir enige uitlatings in 
advertensies, promosie-artikels of deur 
medewerkers nie.

Dis moei
lik, maar 

in moeilike tye moet mens tog 
fees vier as mylpale behaal word. 

Die woord fees is afkomstig 
van die Latynse woord festum of 
festa, wat later na festivus en festi-
valis verdraai het tot vandag waar 
ons van fees of karnaval praat. 
In hierdie moeilike tye kan 
mens soms vergeet hoe om fees 
te vier. Die antwoord lê daarin 
dat, ondanks die droogte wat 
ons teister, daar nog steeds 
rede is om fees te vier.

In Mei vier NAMPO sy 
50ste bestaansjaar en van
jaar is Senwes Grainlink en 
Hinterland ook daar.

Ons wens ook Senwes se Jaco 
Minnaar geluk met sy aanstel
ling as die nuwe Voorsitter van 
Graan SA. Senwes Equipment het 
weer 11 van die land se top 50 
tegnici in sy eie geledere gehad, 
met twee wat deurgedring het na 
die top 10.  Myburg de Bruyn 
het die derde plek opgeraap.

Verder is dit ook tyd om 
Grasland amptelik by Senwes 
Hoofkantoor te verwelkom nadat 
hulle einde 2015 hul hoofkan
toor na Klerksdorp verskuif het. 
Senwes Grainlink beweeg ook 
vooruit met hulle suksesvolle 
silokonferensie in Parys, die  
nuwe Grainlink toepassing en 
die feit dat Senwes Grainlink 
sy produsente ondersteun met 
natter graan wat ontvang word.

Dit word ook aangevul met ‘n 
fokus op Bothaville, die gebied, 
die tak, silo, asook ‘n produsent 
in die omgewing, Herbert Brui

nette. Ons gaan voort met ons 
fokus op opkomende produsente 
en vier ook Herbert Mabuza 
se suksesvolle oorskakeling van 
die mediawêreld na boerdery.

Ds Carel Botma, ook van 
Bothaville, ontleed die druk op 
die produsent. Ons gebruiklike 
rubrieke gaan voort met Thys 
Grobbelaar se Druppels op die 
Dak en Graanmarkvooruitsigte, 
Susari Geldenhuys se Safex 
Scenario’s, Willie Botha, Jen
ny Matthews en vele meer.

Huntex word by Gallagher 
Landgoed gehou en jy kan op 
bladsy 12 van Hinterland se 
betrokkenheid daar lees. Om 
dit aan te vul vertel Jaco Kruger 
ons meer oor knaldempers in 
Hoe maak ek my jaggeweer meer 
akkuraat. Dan bespreek James 
Cameron die impak van die 
Wapenwet en wat dit alles behels.

Ons vier ook in hierdie uit
gawe Senwes Scenario se tweede 
aanlynuitgawe, wat in totaliteit in 
Afrikaans en Engels sal verskyn.

En ons openbaar ook goeie 
gedrag. Soos Nehemia tereg 
gesê het: “Gaan vier fees, eet en 
drink, en deel uit aan dié wat 
niks voorberei het nie. Hierdie 
dag word gewy aan ons Here. 
Moenie bedroef wees nie; as 
julle die Here met blydskap 
dien, sal Hy julle beskerm.”

En met dié wete vier ons fees, 
ondanks die druk daar buite, 
leë damme en kurkdroë lande.

Aubrey Kruger
REDAKTEUR
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•••ALLES EN NOG WAT   THIS AND THAT

Pieter & Tshepo

En moenie vergeet van Nasie in Gesprek, Grainlink en Hinterland nie!

Oraloor 
gehoor...

•••

hevigste van de afgelopen 
negen eeuwen. Dat stellen 
NASA-wetenschappers op 
basis van nieuw onderzoek.”

Dan Kriek
Voorsitter van 
Vrystaat Landbou en 
Ondervoorsitter van Agri SA
“Met hulp van die regering kan 
ons boere volgende jaar weer ’n 
oorskot mielies produseer. Maar 
as ons nog nie verstaan dat die 
regering sal moet help nie, gaan 
almal dit ná vanjaar verstaan. 
Die Suid-Afrikaanse boer 
het nog altyd die verbruiker 
gesubsidieer. Ons gaan 
vanjaar leer wat dit beteken 
as hy nie meer kan nie.”

MAAK SO JOU DONASIE: Donasies kan gemaak word 
via die webblad www.droogte rampfonds.co.za met verskeie 
betalings wyses soos EFT, Kredietkaart, Tjek en Debietkaarte, 
Kits, EFS, SnapScan of Premietarief SMS teen R30 per sms.

HOEKOM MOET EK BYDRA? Senwes doen ‘n beroep 
op alle besorgde SuidAfrikaners om ons produsente 
by te staan, aangesien hul bydrae krities is vir die voed
selsekuriteit van ons land en die plattelandse ekonomie.

Het jy al bygedra tot die droogterampfonds?
DIE AGRI SA DROOGTERAMPFONDS HET JOU HULP NODIG.

Louw Steytler
Uittredende Graan 
SA Voorsitter
“Grond is die hoeksteen van 
voedselsekuriteit. Ek het 
ongelooflike dinge in boerdery 
gesien, regoor die kleurgrens.”

Oneworld.nl webtuiste
“De droogte die in 1998 begon 
in de Levant, het oostelijke 
Middellandse Zeegebied waar 
Cyprus, Israël, Jordanië, 
Libanon, de Palestijnse 
gebieden, Syrië en Turkije 
liggen, is waarschijnlijk de 

Johan Minnaar
Produsent in die 
Kroonstad omgewing
“ ’n Boer is ’n snaakse ding: hy 
glo altyd die volgende jaar gaan 
die beste jaar ooit wees.”

Andy Crocker
Besturende Direkteur, 
Meadow Feeds
“Suid-Afrika sal ’n rekordhoeveelheid 
wit- en geelmielies hierdie jaar moet 
invoer, ’n geskatte 3,5 miljoen ton. 
Ons het dalk genoeg graan voorheen 
gehad, maar ons het nie meer nie.”

Dirk Steenkamp
Produsent in die Vredefort distrik
“Afrika mors met jou as jy nie 
ferm is nie.”

Isak Smit,
Wetenskaplike by Suid-Afri-
kaan  se Nasionale Parkeraad
“Ons het simpatie met landbou 
en plaaslike gemeenskappe.  Die 
welsyn en bestaan van baie mense 
word ernstig deur die droogte 
geaffekteer. In sulke natuurlike 
stelses, soos nasionale parke, besef 
ons egter dat droogtes natuurlike 
en belangrike verskynsels is wat vir 
miljoene jare reeds voorkom.”

Louis de Kock
Megaboer van Barkley-Wes
Grondhervorming kan die land 
“plattrek en vernietig” as dit 
nie reg hanteer word nie.





••••••HOOFARTIKEL
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••• ALGEMEEN JUANITA GREYLING

NAMPO 
klink op 50 jaar se sukses!

Nampo Oesdag oor sy eie Nampo 
Radiokanaal waar alle afkondi
gings en sprekers op die lug die 
besoekers, publiek en die hele 
SuidAfrika bereik. Die Senwes 
inisiatief, Nasie in Gesprek, is ’n 
geselsprogram wat regstreeks daar 
uitgesaai word. Op dié program 
bespreek denkleiers van verskillen
de affiliasies, politieke agtergronde 
en besigheidsektore aktuele kwes
sies oor landbou. 

In die jaar 1970 is daar besluit 
dat uitstalruimtes in die mieieland 
teen R25 per stuk beskikbaar ge
stel sou word. Tydens die tydperk 
was daar ’n tekort aan uitstalruim
tes en moes voornemende uitstal
lers vroegtydig aansoek doen. As 
gevolg daarvan is daar besluit om 
bykomende Oesdae te hou en so 
het die maand van Mei Nampo se 
merk begin dra. Vanaf 1972 is daar 
’n sentrale oesdagkomitee gestig en 
besluit dat ’n ad hockomitee 

Nampo Park
foto deur: potchefstroom herald

Dr. Willie Kotze, eertydse 
direkteur van Sampi, het 

in 1967 na die heel eerste Oesdag 
die voorspelling gemaak: “Ek ver
trou dat die Oesdag nog eendag 
wêreldberoemd sal raak, soos die 
Blommefees van Holland, die 
Rynfeeste van Duitsland en Wind
hoek se Karnaval.’’ Vandag, 50 jaar 
later, word Nampo as die grootste 
landbouuitstalling in private besit 
ter wêreld beskou. Wys jou net, 
waar daar ’n wil is, is daar ’n weg!

Die Nampo Oesdag het in 
1967 begin as ’n klein samekoms 
op ’n plaas in die Bloemfontein 
distrik, bekend as Donkerhoek. 
Die doelstelling met die eerste 
Nampo Oesdag was om ’n geleent
heid vir landbouinsetverskaffers 
en produsente te skep waar hulle 
saam ingeligte produksie en 
aankoopbesluite kon neem. Dit 
is steeds die doel  al verskil is dat 
tydens die eerste Nampo Oesdag 

het meer as 200 boere uit die 
Vrystaat en WesTransvaal dit by
gewoon waar ongeveer R50 000 se 
transaksies beklink is. Vandag spog 
die Nampo Oesdag met meer as 
20 000 besoekers per dag. 

Tydens die Oesdag van 1968 
is daar baie aandag gegee aan die 
voorsiening van verversings en is 
die dames versoek om sosaties op 
die spyskaart te plaas en vriende
lik daarop gewys dat mieliepap 
by boe rewors en braaivleis pas. 
Vandag is daar ’n magdom van 
kossoorte om van te kies, van 
braai vleis regdeur tot spookasem 
en kerrie en rys! 

Van die begin van Nampo 
Oesdag was daar denkleiers wat as 
sprekers en aankondigers opgetree 
het. Die eerstydse Voorsitter van 
die Raad op Atoomkrag, dr. A.J. 
Roux, was die hoofspreker en 
die geliefde Fanus Rautenbach 
die aankondiger. Vandag beskik 
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Senwes Grainlink stel innoverende 
tegnologie by Nampo bekend

Senwes Grainlink

aangestel moes word om ’n per
manente terrein te bekom. Vanaf 
1974 het die Oesdae oor ’n tyd
perk van vier dae op die plaas Mar
thaville in die Bothaville dis trik 
plaasgevind. Hierdie besluit was 
gegrond op die feit dat 80% van 
die destydse mielieproduksiegebied 
binne ’n radius van 160 km vanaf 
Bothaville geleë was en daarom 
was dit ook makliker bereikbaar 
met die KlerksdorpBothaville 
teerpad. Die oesdagterrein is steeds 
in Bothaville en staan nou bekend 
as Nampo Park.

Die Nampo Oesdag was vroeër 
jare ’n landbouparadys vir mans, 
maar in 1971 het ’n op en wakker 
vrou ’n gaping in die mark gesien 
en egte haarpruike in die Wig 
Bar vir vrouens uitgestal. Vandag 
spog Nampo met ’n groot aantal 
uistallers wat op die behoeftes van 
die skoner geslag gerig is. Verder 
verduidelik mnr. Cobus van Col
ler, voorsitter van die Oesdag, dat 
hy opgewonde is oor die nuwe 
wildskomponent by Nampo: “Ek 
glo beslis dat die uitbreiding van 
die wildskomponent belangstelling 
gaan lok. Dit stel ook ’n verdere 
vertakking van die boerderybedryf 
voor.” 

Vanjaar se 50ste Nampo Oes
dag moet verseker een van die 
belangrikste gebeurtenisse op jou 
landboukalender wees! “Dit gaan 
’n geleentheid wees vir die hele 
landboubedryf om landbou te 
vier. Dit is die plek waar jy op een 
dag, onder een dak kan sien wat in 
die mark is, wat die nuutste land
boutegnologie bied, waar jy met 
kundiges kan gesels en inligting, 
pryse en dienste kan vergelyk om 
dan uiteindelik ingeligte land
boubesluite te neem”, verduidelik 
Van Coller. 

VANJAAR STEL SENWES 
Grainlink nuwe, innoverende teg
nologie bekend by Nampo. Die 
Grainlink stalletjie by die Nampo 
Oesdag sal vanjaar weer deur 
bekwame verkrygers en siloper
soneel beman word om besoekers 
uit die veld te slaan met hulle 
nuwe 3D en toepassingstegnolo
gie.

Grainlink trap so reg in Nampo 
se kraal. “In die era waarin ons 
leef, is vernuwing aan die orde 
van die dag en daarom kyk die 
Oesdagkomitee jaarliks na die 
aanbieding van die Oesdag om 
te verseker dat die landbouver
toonvenster aan die voorpunt bly, 
veral wat tegnologie en produkte 
betref,” sê mnr. Johan Loxton, 
Bestuurder: Kommersiële Dienste 
van Graan SA.

Grainlink het onlangs sy tip
top tegnologiese toepassing (App) 
bekend gestel en sal vanjaar by 
Nampo gereed staan om die toe
passing persoonlik vir verbruikers 
op te stel en hulle stapvirstap 
te verduidelik hoe die toepassing 
werk en watter inligting dit bied. 
Daar sal ook TVskerms beskik

baar wees wat die opleidingstappe 
ten toon sal stel. 

Om die kersie op die koek 
te sit, verras Grainlink vanjaar 
besoekers met ’n 3D silomodel 
en –video. Vir diegene wat nog 
altyd gewonder het hoe die proses 
binne ’n silo verloop, hier is jou 
kans! By die Grainlink stalletjie 
kan jy deur ’n 3Dervaring uitvind 
hoe die inname, hantering, en 
uitnameproses in ’n silo geskied. 
Met behulp van 3Dbrille sal jy 
voel soos ’n mieliepit wat sy pad 
deur die silo’s vind. Daar sal ook 
’n 3Dsilomodel uitgestal word 
vir besoekers om bietjie te voel en 
te vat. 

Laaste, maar nie die minste 
nie, sal Grainlink weer vanjaar 
’n kompetisie by Nampo loods. 
“Besoekers moet verseker nie die 
Grainlink stalletjie misloop nie. 
Daar sal daagliks ’n weerstasie as 
prys weggegee word,” sê Marietjie 
Grobler, Projekbestuurder van 
Senwes Grainlink. 

Die Grainlink stalletjie sal van
jaar weer in die Hinterland saal, 
op dieselfde plek as die vorige jare 
wees. 
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••• ALGEMEEN

DEMONSTRASIES  •  DEMONSTRATIONS 
08:00 Interaktiewe Trekker- & Implementdemonstrasies 

(demonstrasies op aanvraag) / Interactive Tractor & 
Implement Demonstrations (demonstrations on request).  
Oostekant van terrein/East side of the site

08:00 – 17:00 Beesprogram/Cattle Program  
Statiese vertoning van beesrasse in KK Animal Nutrition 
Beeskompleks & Suiwelkompleks / Static display of pedigree 
stock in KK Animal Nutrition Cattle Complex & Dairy Complex

08:00 – 17:00 Skaapprogram/Sheep Program  
Statiese vertoning van skaaprasse in Intervet Skaapkompleks/
Static display of pedigree stock in the Intervet Sheep 
Complex.

08:00 – 17:00 Perdeprogram/Purebred Horse Programme  
Statiese vertoning van opreggeteelde perde agter 
Skaapkompleks/Static display of purebred horses behind 
Sheep Complex  

09:00 Graan SA & Omnia Boerepatente / Grain SA & Omnia 
Farmer Patents  
Beoordeling van Boerepatente op Standplaas 104/Judging of 
Farmers’ Patents on Stand 104 (Slegs Dinsdag/Tuesday only)

10:00 4 x 4 Voertuigdemonstrasies / 4 x 4 Vehicle 
Demonstrations  
Langs Standplaas 152 B/Next to Stand 152 B

10:00 – 17:00 Toyota Afslaerskompetisie aangebied deur VEEPLAAS in 
samewerking met Graan SA. Veilingslokaal/Toyota Auctioneer 
Competition presented by VEEPLAAS in collaboration with 
Grain SA.  Auction Hall.   

11:00 Skaapprogram/Sheep Programme  
Statiese vertoning – skaapskeer-, wolklas- & 
hanteringsdemonstrasie by Intervet Skaapkompleks/Static 
display – sheep shearing, wool classification & handling 
demonstrations in the Intervet Sheep Complex

14:00 Skaapprogram/Sheep programme  
Statiese vertoning – skaapskeer-, wolklas- & 
hanteringsdemonstrasie by Intervet Skaapkompleks/Static 
display – sheep shearing, wool classification & handling 
demonstrations in the Intervet Sheep Complex

14:00 4 x 4 Voertuig Demonstrasies / 4 x 4 Vehicle 
Demonstrations
Langs Standplaas 152 B/Next to Stand 152 B

15:00 Beesprogram/Cattle Programme 
Beesrasbekendstellings-parade/Pedigree stock parade

16:00 Perdeprogram/Purebred horse program 
Perderasbekendstellingsparade/Purebred horse parade

2016 GRAAN SA SE NAMPO OESDAG • GRAIN SA’S NAMPO HARVEST DAY
PROGRAM

17 – 20 MEI 2016 • 17 – 20 MAY 2016

HINTERLAND, 
die wildskomponent 

vir Nampo!

Hinterland

HINTERLAND IS opgewonde 
om vanjaar weer groot uitstal
ruimtes by die Graan SA Nampo 
Oesdag in die Hinterland Saal (ou 
Senwes Saal) beskikbaar te stel. 
Cobus van Coller, Voorsitter van 
Nampo Oesdag, is van mening dat 
die uitbreiding van die wildskom
ponent, waar wildsvennootskappe 
soos dié wat met Hinterland 
gevorm is, waardevolle inligting en 
produkte met besoekers gaan deel. 

“Hierdie komponent wat stel
selmatig by die Oesdag ingefaseer 
word, stel ‘n verdere vertakking 
van die boerderybedryf ten toon.” 

Met Hinterland se groot ver
skeidenheid produkte gaan jy 
beslis jou spaarvarkie wil oopbreek! 
Daar word spesifiek gefokus op 
die Hinterland wapenreeks wat 
aan die publiek beskikbaar sal 
wees en daar gaan pryspromosies 
wees waar oor die besoekers gaan 
vuisslaan! 

Wentzel Jonker, Aankoper van 
Hinterland, moedig alle besoekers 
aan om nie die Hinterland stalle
tjie mis te loop nie. 

“Op sekere tye van die dag gaan 
produkte teen baie minder as hul 
normale pryse verkoop word. Hoe
veelhede gaan ongelukkig beperk 
wees en die publiek moet verseker 
op hul hoede wees vir die afslag
klok wat gaan lui.”

Om dit alles te kroon, spog 
Hinterland vanjaar met die nuwe 
Steve Hamiltonklerereeks wat nie 
net mooi is nie, maar ook sterk en 
uitgeknip is vir die bos.

Maak seker dat julle vanjaar die 
Hinterland stalletjie by Nampo 
besoek om die nuutste produkte 
teen die beste moontlike pryse te 
kry. 





GROOT!
WEN

  

John Deere 
klere-

geskenkbewys 
ter waarde van 

R10 000!
Stuur jou 

John Deere “selfie” na 
equipment@senwes.co.za

Kompetisie sluit: 
30 Junie 2016

*sen/komp0052

John Deere 
Gator 

ter waarde van 

R230 000!
SMS “SENWES 
EQUIPMENT” 

na 31022

Kompetisie sluit: 
31 Oktober 2016

*sen/komp0051

Lucky Winner

Vir meer inligting en kompetisiereëls besoek ons webblad 
www.senwes.co.za | *Terme en voorwaardes geld.

Nog goeie nuus is dat 
Senwes Equipment binnekort 

besonderhede van nog ‘n 
kompetisie sal aankondig wat

‘n oorsese 
reis vir 2

ter waarde van 

R110 000!
na ‘n John Deere aanleg insluit!

Hou Senwes se aan-

lyn platforms, asook 

Senwes Scenario 

tydskrif dop vir meer 
inligting.
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Legally Armed, in association with Martin & Visser Attorneys, offer 
for the past 11 years, amongst others, the following services:

MOTIVATIONS FOR:

Johan Martin 083 391 8180
johanmartin@legallyarmed.co.za
www.legallyarmed.co.za

• any type of firearm licence
• accreditations for businesses
• specialising in estate firearms

• import / export of firearms
• renewals
• appeals, etc.

2004 - 2015 40 000 
satisfied 
clients!

* Preferred service 
provider for Wildlife 

Ranching SA
* Offices countrywide

Senwes Equipment is sinoniem 
met betroubare John Deere 

produkte en dienste, gekoppel met 

KOMPETISIES

DIE SENWES GROEP 

LOODS MET TROTS DIE 

SENWES EQUIPMENT 

HANDELSMERK! TER VIE

RING VAN DIE LOODSING 

VAN HIERDIE NUWE HAN

DELSMERK HET HIERDIE 

AFDELING, VOORHEEN 

BEKEND AS SENWES ME

GANISASIE, HANDE GEVAT 

MET JOHN DEERE OM ’N 

OPWINDENDE KOMPETISIE 

VIR NUWE EN BESTAANDE 

KLANTE TE LOODS MET 

ONGELOOFLIKE PRYSE.  DIE 

KOMPETISIE SAL VIR DIE 

RES VAN DIE JAAR DUUR 

EN DIE HOOFPRYS SAL 

AAN DIE EINDE VAN 2016 

TOEGEKEN WORD. 

Skryf nou in vir die kompetisie 
deur op die skakel te kliek. 

hoëtegnologie oplossings vir die 
landboubedryf. Die tevredenheid 
van ons klante is wat ons aanspoor 
en motiveer om uitmuntende  
diens aan u, die klant, op alle 
vlakke te lewer. Ons is baie op
gewonde om ’n reuse kompetisie 
aan te kondig in samewerking met 
John Deere. Hierdie massiewe 
inisiatief word geloods om Senwes 
Equipment klante te beloon vir 
hul lojaliteit en ondersteuning. 
Die kompetisie het drie opwinden
de bene en sal ’n hoogtepunt 
bereik aan die einde van 2016, 
wanneer die gelukkige wenner 
gaan wegstap met ’n John Deere 
Gator 855D ter waarde van R230 
000! Hierdie ruwe en betroubare 
werkesel het ’n bewese rekord as 
die ideale handlanger op die plaas 
wat sal omsien na vervoerbehoeftes 
en klein vragte op die plaas en in 
landelike ge biede. Dit is ’n prettige 
en funk sionele voertuig, ontwerp 
om enige plaas te komplimenteer 
met sy krag en sjarme.

Die tweede been van die kom
petisie sal jou uitdos in the nuutste 
John Deere klerereeks. ’n John 
Deere koopbewys ter waarde van 
R10 000 kan gewen word en die 
wenner sal geregtig wees om die 
koopbewys te gebruik vir die aan

WEN GROOT 

met Senwes Equipment en John Deere
koop van enige items uit die John 
Deere klerereeks.

In die derde been van die kom
petisie sal een gelukkige wenner en 
sy/haar gade of metgesel ’n reis ter 
waarde van R110 000 na ’n John 
Deere aanleg wen. Meer besonder
hede oor die prys sal binnekort op 
die Senwes aanlynplatforms en in 
die Scenario Tydskrif verskyn.

Die algemene kompetisiebe
sonderhede, reëls en inskrywings
besonderhede is beskikbaar by 
http://senwes.co/Equipment_Ga
tor en http://senwes.co/Equip
ment_Clothes.
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Hinterland het vanjaar weer ’n 
oopplanstal (Saal 5, standplaas 
575) waar die buitelewe en die 
wapenreeks geïntegreer word om 
vir die besoeker die beste van 
beide wêrelde te bied. Daar sal ’n 
groot verskeidenheid produkreekse 
teen uitstekende pryse beskikbaar 
wees. Van hierdie produkte sluit 
in: 

Hinterland 
pronk weer by 2016 HuntEx

Silencer threaded M13 .22 
Silent killer

R1 550

X-Bag R250

Scope 3-9x40 M NP 
Prostaff Nikon

R2 600

Rifle bag 48" 600D 25mm 
HD Padding SSG Black

R340

Lee Breech Lock 
Challenger kit R2 450

F-1 Chrony chronograaf R2 300

hul normale pryse verkoop word. 
Voorraad gaan ongelukkig beperk 
wees en moet die publiek verseker 
uitkyk vir die produkte! Dit gaan 
beslis die moeite werd wees om 
daar te wees! Maak seker jy is daar 
om die produkte te kry.”

Die volgehoue groei en sukses 
van HuntEx oor die afgelope 
ses jaar weerspieël ’n gesonde en 
vooruitstrewende wild, jag en 
sportskietbedryf in SuidAfrika. 
So, moet nie die 2016 HuntEx 
misloop nie! Met 1,749 miljoen 
wettige SuidAfrikaanse eienaars 
van drie miljoen vuurwapens en 
’n 30% groei in deelname aan 
skiet aktiwiteite in 2015 by die SA 
Jagters en Wildbewarings vereni
ging (SAJWV) se 74 takke lands
wyd, kan vanjaar se HuntEx net 
opwinding inhou en word vuur
wapenlisensiëring sterk aanbeveel. 
Lees gerus die volgende artikel oor 
die 2016 Vuurwapenwet.

Die skoudatums en –tye  
is soos volg:

Vrydag, 15 April 09:00  18:00
Saterdag, 16 April 08:00  17:00
Sondag, 17 April 09:00  16:00

Die ekspo is ook oop op Donder
dag, 14 April vir genooide gaste. 

DIE 2016 HUNTEX IS OM 

DIE DRAAI EN HINTER LAND 

SIEN DAARNA UIT OM VAN

JAAR WEER DIE BESOEKERS 

GAANDE TE HÊ MET HUL 

NUWE PRODUKTE. 

Besoekers 
besig om alle 

kleure en geure 
gewere uit te 

toets.

‘n Voorsmakie van HuntEx te Gallagher uitstalsentrum in Midrand.

HuntEx word gesien as die 
grootste kleinkalliber vuur

wapenskou in Afrika en vanjaar 
is dit die sesde internasionale 
verbruikerskou. Dit vind plaas van 
15 tot 17 April by die Gallagher 
Uitstalsentrum in Midrand.

Hinterland is een van 391 
uitstallers wat reeds vir die skou 
bespreek is en volgens Adriaan 
Woudstra, organiseerder en eie
naar van HuntEx, sluit die uit
stallers handelaars en vervaardigers 
van Libanon, die VSA, Duitsland, 
Engeland, Namibië, Pakistan, 
Tanzanië, Oostenryk en Italië 
in. “HuntEx is opgewonde oor 
besoekers van wyd en syd! Laasjaar 
se besoekersgetalle het almal 
verras toe 45 521 besoekers die 
skou oor die drie dae bygewoon 
het. Hierdie jaar is dié jaar! Ons 
berei voor vir ’n nuwe rekordgetal 
besoekers.”

Hinterland sal vanjaar ’n inkopie
paradys wees met ’n volledige 
nuwe Steve Hamiltons Camo 
klerereeks wat perfek uitgeknip is 
vir die bos! 

Dit is nie al nie  met al 
Hinterland se verrassings die jaar 
moet die besoekers luister vir die 
afslagklok wat gaan lui. Wentzel 
Jonker, Aankoper van Hinterland, 
moedig alle besoekers aan om die 
Hinterland uitstalruim te te gaan 
besoek. “Op sekere tye van die dag 
gaan produkte teen baie minder as 

JUANITA GREYLING
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Weet wat behels jou 
2016 Vuurwapenwet

getrek word waar 
hulle kan sien dat jou 

vuurwa penlisensies verval 
het. Daar is geen manier hoe dit 
ontduik kan word nie!”

Vir sommige wapeneienaars 
gaan dit nie so maklik wees om 
sommer net ’n vuurwapenlisensie 
te kry of te hernu nie. Weens die 
onlangse privatisering van die 
SAPFCT (South African Profes
sional Firearm Trainers Council) 
wat in 2015 die voormalige 
SASETA onder administrasie 
geplaas het en uiteindelik onbe
voeg verkaar het, veroorsaak dit 
geweldige struikelblokke in die 
herlisensiëringsproses. Volgens ’n 
skrywe van die SAPS gedateer 6 
Maart 2015, sal opleidingserti
fikate wat voltooi is voor 2014 
aanvaar word, solank as wat dit 
ook vergesel word deur ’n geldige 
SASSETAsertifikaat of PFTC 
Statement of Result (SoR). Indien 
jou destydse opleier dus nie meer 
bestaan nie, en jy nie meer oor ’n 
rekord van die opleiding beskik 
nie, sal jy dalk dus ’n splinternu
we kursus moet voltooi. Verder 
word daar vereis dat alle verdere 
oplei ding en akkreditasies deur 
SAPFTC gedoen en goedgekeur 
moet word.

Dit is dus van kardinale belang 
dat jy as wapeneienaar seker moet 
maak van jou wapenlisensie se 
vervaldatum en dat jou akkredita
sie geldig is om nuwe en bestaande 
wapens te lisensieer. Wees wakker 
om enige slaggate te vermy! 

James Cameron, ‘n  
kenner van die 
vuur wapenwet.

DIE LAND SE VUUR

WAPEN EIENAARS IS WEER 

IN REPENROER OOR 

VERANDERINGS WAT OP 3 

FEBRUARIE 2016 AAN DIE 

VUURWAPENWET (WET 60 

VAN 2000)(FCA) DEUR DIE 

SAPD (SUIDAFRIKAANSE 

POLISIEDIENS) GEMAAK IS.

JUANITA GREYLING

Die implementeringsproses 
vir die hernuwing van 

vuurwapenlisensies is deur die 
waarnemende nasionale kom
missaris, Lt. Genl. JK Phahlane, 
goedgekeur en afgeteken. 

Volgens James Cameron, ’n 
kenner van die Vuurwapenwet, is 
daar niks om oor bekommerd te 
wees nie. “Daar is nie veel nuut 
rakende die eindgebruiker aan die 
2016 Vuurwapenwet nie en veran
deringe is geïmplementeer met die 
doel om administratiewe probleme 
uit te stryk.” Hy verduidelik verder 
dat die SAPD aanvoer dat hulle op 
dié wyse korrupsie hokslaan.  

Die 2016 Vuurwapenmandaat 
stel dit duidelik dat daar in die 
toekoms streng volgens die stipu
lasies van afdeling 24 van die FCA 
gewerk sal word. Dit behels die 
volgende:
• Die hernuwingsaansoek vir ’n 

vuurwapenlisensie moet 90 dae 
voor die vervaldatum ingedien 
word. 

• Indien dit minder as 90 dae 
voor die tydperk ingedien 
word, moet daar ’n motivering 
saam ingedien word oor hoe

kom die aansoek laat 
is. Neem ook kennis 
dat indien daar nie ’n 
motivering saam met 
die hernuwingsaansoek 
ingedien word nie, kan 
die DFO (District Firearm 
Officer) dit oorweeg om ’n 
kennisgewing uit te reik dat die 
SAPD beplan om jou lisensie te 
termineer. 

• Wanneer daar aansoek gedoen 
word vir die hernuwing van ’n 
vuurwapenlisensie wat reeds 
verval het, sal die DFO ’n 
kennisgewing uitreik dat die 
vuurwapen ingehandig moet 
word of dat dit gekonfiskeer 
sal word. Die doel daarvan is 
om die vuurwapen te vernietig 
weens die feit dat dit as die ‘be
sit van ’n onwettige vuurwapen’ 
beskou sal word en kan daar ’n 
vonnis van 15jaar tronkstraf 
opgelê word.

• Wanneer ’n persoon vrywillig 
sy/haar vuurwapen by die 
SAPD inhandig, waarvan die 
lisensie reeds verval het, sal die 
persoon nie vervolg word vir 
die onwettige besit van ’n vuur
wapen nie.

• Hierdie mandaat en wet het 
geen invloed op wapeneienaars 
met groen lisensies nie, maar 
neem kennis dat die lisensie 
nog nooit in die verlede onder 
die FCA hernu kon word nie.

Vir James is dit van kardinale 
belang dat alle wapeneienaars hul 
lisensies sal hernu binne die gesti
puleerde tydperk. “Moenie soos ’n 
volstruis jou kop in die sand steek 
nie. Iewers langs die pad gaan jou 
nommer op die reke naarsisteem 
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SENWES GRAINLINK HET OP 18 EN 

19 FEBRUARIE HUL SILOBEDRYFSKONFE

RENSIE BY SUNWA RIVER LODGE IN PARYS 

GEHOU. MET LEIERSKAP IN UITDAGENDE 
TYE AS TEMA IS DIE TONEEL GESKETS  

OOR WAT DIE BEDRYF MOET DOEN OM 

SUKSESVOL TE WEES. 

    
Besoek ons by Nampo Oesdag Fees, 2016, 

in die Santam Agri saal, en sien hoe maklik dit is om U 
boerdery met die regte tegnologie te laat uitstyg.

www.roninpfs.com  //  +27 (0) 11 608 3666

•••

Senwes Grainlink mik na 
hoër hoogtes in 2016
Silokonferensie, nuwe toep en totale fokus op die klant

Danie Minnaar 
praat passievol 

oor lugballone.

AUBREY KRUGER

Konferensiegangers het stof tot nakende 
gekry vanaf  ’n aantal Senwes sprekers soos 

Francois Strydom (Groep Hoof Uitvoerende Be
ampte), Corné Kruger (Groep Hoof Finansiële 
Beampte), Martin van Zyl (Groepbestuurder: 
Innovasie en Geïntegreerde Oplossings), Pieter 
Malan (Uitvoerende Bestuurder: Grainlink), 
Jenny Harmzen (Afdelingsbestuurder: Finan
sies  Grainlink), Wimpie Bouwer (Bestuurder 
Marktoegang) en Graham Lottering (Bedryfs
bestuurder) wat die kongresgangers toegespreek 
het. Groepbesprekings is daarna gehou.

Francois het beklemtoon dat ’n leier geken 
word aan die aantal mense wat hulle dien en ’n 
mens jou werk op ’n nederige en kalm manier 
moet uitvoer. Eienaarskap lê binne ons en hoe 
ons dinge doen. Dit is ook belangrik om proak
tief op te tree. Corné het weer op die kostestruk
tuur van silo’s gefokus en daarop gewys dat ons 
die mededinger moet uitpresteer en dat “dit tyd 
is om ons loja liteit te bewys”.

Die gasspreker van die dag was produsent en 
kampioen lugballonentoesias, Danie Minnaar. 
Danie, ’n produsent van Bothaville, het mooi 
by die tema aangesluit. Hy het die gehoor aan 
sy voete gehad met sy vertelling oor lugballone, 
wat sy stokperdjie is, en ook hoe hy die sport van 
toepassing op sy lewe gemaak het. Hy is tans die 
SA kampioen in dié sport. Dit het almal met die 
oortuiging gelaat dat 
Senwes Grainlink 
met die nodige 
leierskap nog hoër 
hoogtes sal bereik, 
soos ’n lugballon. 
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Senwes Grainlink 
– U besigheidsvennoot in landbou

SENWES GRAINLINK IS 

GEFOKUS OP DIE TOTALE 

BEHOEFTE VAN DIE KLANT. 

U KAN BY U NAASTE  

SENWES SILO NOU MIELIES 

MET ‘N VOGINHOUD VAN 

TOT 18% EN SONNEBLOM 

MET ‘N VOGINHOUD VAN 

TOT 12% LEWER SONDER 

DROGINGS KOSTE.

beper king van fisiese vogverliese 
asook min der fisiese stroopverliese, 
wat gesamentlik tussen R50 en 
R70 per ton kan beloop. Verliese 
kan drasties wees sou gewasse 
onnodig lank op die lande gelaat 
word. Die Amerikaners het tot 4% 
fisiese verliese per maand wat rea
liseer weens oeste wat op die lande 
gelos word. In die geval van soja
bone en sonneblom kan die ver
liese katastrofiese gevolge hê weens 
die oopspring van die peule en/of 
verliese wat deur voëls veroorsaak 
word. Verskeie ander agronomiese 
voordele kan benut word deur ge
wasse so gou as moontlik te stroop.

Die nuwe tariewe sal vanaf  
1 Mei 2016 in werking tree maar 
boere sal onmiddellik kan begin 
om mielies met ’n voginhoud van 
tot 18% te lewer, sonder drogings
koste, afhangend van beskikbare 
kapasiteit. Sodra die deurlugtings
kapasiteit oorskry word, sal die 
normale drogingstariewe geld. 

Produsente kan ook nou reeds 
hul graan op die uitgestelde op
bergingsopsie lewer, wat ’n verdere 
voordeel vir hulle sal inhou.

Kontak u naaste silobestuurder 
vir meer inligting. 

AUBREY KRUGER

Senwes Grainlink verstaan die 
boer se behoefte in hierdie 

droogtetyd om sy graan so vinnig 
as moontlik in die mark bekend 
te stel en sodoende die prysvoor
deel maksimaal te benut. Senwes 
verleen dus verdere ondersteuning 
aan sy produsente en klante deur 
geen drogingskoste te verhaal nie 
en deur geen verhoging vir die 
hanteringskoste van mielies en 
sonneblom in te stel nie.

Mielies met ’n voginhoud van 
tot en met 16% is in die verlede 
hanteer. Dit is nou verhoog tot 

18% sonder enige drogingskoste. 
Sonneblom met ’n voginhoud van 
tot en met 12% word tans hanteer, 
sonder drogingskoste, in vergely
king met die 11% voginhoud van 
die verlede.

Die inneem van mielies en son
neblom met ’n hoër vogpersentasie 
is onmiddellik van krag, maar is 
net op beperkte hoeveelhede per 
silo van toepassing.

Een van die voordele van boge
noemde aksie is dat dit die impak 
van swerms duiwe sal beperk. Dié 
swerms sak normaalweg toe op 
veral sonneblomlande wat besig is 
om af te droog en groot oppervlak
tes kan in die bestek van ’n paar 
dae opgevreet word.

Die hantering van mielies en 
sonneblom met ’n hoër voginhoud 
is moontlik gemaak deur ’n kapi
tale projek van Senwes wat oor 
’n drie jaar tydperk strek en meer 
as R100 miljoen beloop. Hierdie 
projek fokus op deurlugting en 
versnel de inname van graan. Sen
wes is tans in die tweede jaar van 
hierdie program.

Verdere voordele met betrek
king tot die vroeër stroping van 
graan sluit in prysbenutting, 



Your Data, Secure in the Cloud

Gabsten Technologies is a South African 
data management consulting company, 
specialising in cloud backup technologies. 
With their sole focus being on data 
management, Gabsten Technologies makes 
it possible for customers to back up their 
data, or save a copy of all their important 
farm-related information in a secure remote 
location. 

Why is data protection important for 
farmers?

Most business-owners, including farmers, 
do not realise the value of the data they’re 
working with until it’s lost. They store data 
on a server, laptop, PC or tablet at their 
office or premises which is risky because 
such equipment can be struck by lighting or 
stolen. They could also experience 
hardware failure or even delete a file by 
accident. Think about it: could you continue 
your farming operations without your data?

Serving the local market

With CloudProtect, farmers’ can continue to 
take care of their business safe in the 
knowledge that should anything happen to 
their data at home, or in the office, there’s 

a second backup stored safely in the cloud 
that can be accessed with an Internet 
connection. You can even access your data 
from your Smartphone, tablet or any PC 
with Internet connectivity – you can now be 
rest assured that your data is protected and 
always available.  “What makes us different 
from other offerings,” says Iniel Dreyer, 
Managing Director at Gabsten Technologies, 
“is the fact that we offer small to medium 
businesses the opportunity to make use of 
cutting-edge cloud backup services and 
deliver local support with our product. We 
are a phone call away.”

What does CloudProtect offer?

All of the CloudProtect packages have the 
exact same features but differ based on the 
amount of storage used. Data stored with 
CloudProtect is completely protected and 
our customers can rest easy knowing that 
access to their data is secure; not even our 
system administrators have access to your 
data. No additional equipment is required 
and you only pay for the amount of data 
you save to the cloud on a monthly basis. 
Support is offered in all major languages.  

Contact us on:
Email: sales@gabsten.co.za
Tel:  +27 87 654 1615
Website: www.gabsten.co.za

CloudProtect managed by Gabsten Technologies

Guarantee a  secure future,
look to the cloud.

TRUST US TO PROTECT YOUR VALUABLE DATA

secure backup in the cloud
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SENWES GRAINLINK STEL 
tip-top toep vry 
VIR DIE VAN JULLE WAT GEPRIKKEL WORD 

DEUR JSE (SAFEX) KOMMODI TEITSPRYSE, 

INDEKS PRYSE OF BELANGSTEL IN DIE 

VERANDERENDE WEERPATRONE, IS DIE 

SENWES GRAINLINK TOEPASSING NET VIR 

JOU! DIE NUWE, INTYDSE EN TEGNOLO

GIESE TOEPASSING KAN NOU AFGELAAI 

WORD.

IOS: http://senwes.co/ 
Grainlink_App_IOS 

QR-kode

Android: http://senwes.co/
Grainlink_App_Android

QR-kode

NUUSJUANITA GREYLING

WAT IS DIE SENWES GRAINLINK  TOEPASSING?
Die Senwes Grainlink toepassing is gratis en spesifiek 
ontwikkel om relevante graanmarkinligting te alle 
tye toeganklik te maak vir rolspelers in die SuidAfri
kaanse mark.

WAT BEHELS DIE TOEPASSING?
Hierdie relevante graanmarkinligting sluit daaglikse 
markinligting met betrekking tot graan en oliesade, 
finansiële nuus, asook plaaslike en internasionale 
weer en reënvalkaarte in. Lewendige JSE (SAFEX) 
pryse vir witmielies, geelmielies, VSA corn, sonne
blom, sojabone, koring en sorghum met eenvoudige, 
dog sinvolle prysgrafieke word gratis beskikbaar gestel. 
Internasionale indekspryse vir corn, koring en soja, 
asook die mees relevante wisselkoerssyfers, stel jou in 
staat om die verandering in hierdie waardes sedert die 
vorige marksluiting te beoordeel.

WAT IS DIE MOTIVERING AGTER DIE TOEPASSING?
Daar is ’n behoefte in die mark geïdentifiseer waar 
onmiddellike en relevante graanmarkinligting deur die 
rolspelers verlang word. Die Bestuurder van Senwes 
Graanmakelaars, Frans Dreyer, is van mening dat die 
toepassing gebaseer word op innoverende en tegnolo
giese vooruitgang deur markinligting in die palm van 
die gebruiker se hand te plaas. Geen onnodige tyd 
hoef meer afgestaan te word aan makelaarsoproepe, 
die internet of SMS’e nie. “Die gebruiker hoef ook 
nie meer bekommerd te wees oor ’n ‘15 minute’ ver
traagde pryssyfer nie, omdat die toepassing intydse, 
lewendige pryse deurgee en kennisgewings op die 

toepassing uitstuur om om 
die gebruiker op hoogte 
van sake te hou.” Hierdie 
toepassing is nie alleenlik voor
delig vir die rolspelers in die mark nie, maar ook vir 
Senwes! 

IS DIE TOEPASSING GEBRUIKERSVRIENDELIK?
Die groot kommer onder vandag se sakelui is of al 
hulle belangegroepe die tegnologiese veranderings sal 
kan toepas en effektief sal kan benut. Volgens Frans 
is die Senwes Grainlink toepassing ontwikkel om so 
gebruikersvriendelik as moontlik te wees. “Alle afde
lings word duidelik op die toepassing aangedui. Die 
inhoud van die toepassing is gestruktureerd, maklik 
leesbaar en bevat verstaanbare terme wat dit vir die 
gebruiker eenvoudig, toeganklik en bruikbaar maak”. 
Vir diegene vir wie die toepassing soos Duits klink, is 
daar opleiding beskikbaar by alle Senwes verkrygers 
en makelaars om die gebruikers stap vir stap deur die 
proses te lei. 

WAT MAAK DIE TOEPASSING ANDERS EN UNIEK?
“Daar is altyd plek vir verbetering en ons sal beslis 
deurlopend aan die toepassing skaaf sodat dit te alle 
tye op die voorpunt van die mark en tot voordeel vir 
die gebruiker sal wees. Ek glo daarom dat ons toepass
ing altyd uniek sal wees!” sê Frans opgewonde. Die 
toepassing is anders ten opsigte van die samestellende 
struktuur, die kwaliteit van inligting en die gebrui
kersvriendelike eienskappe daarvan. 

Die vrystelling van dié opwindende tegnologies 
gevorderde toepassing het die mense in rep en roer! 
So, vir meer inligting besoek gerus ons webtuiste: 
www.senwes.co.za. 
Laai sommer nou jou toepassing op jou App Store af 
of volg die volgende kort skakels en QRkodes:
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Dié Vrystaatse dorpie is ook bekend 
as die middelpunt van die Mielie

driehoek tussen Zastron, Mafikeng en 
Machadodorp, hoewel sekere bronne an
der dorpe uitlig. 

En net soos die Bermuda Driehoek talle 
geheime bewaar, is daar taamlik baie ver
skuilde skatte in die gebied.

GESKIEDENIS
Kom ons begin by die begin. Bothaville is 
oorspronklik as kerkdorp in 1891 gestig 
met die dorpsnaam amptelik op 1 Junie 
1893 bevestig. Die dorp is vernoem na 
Theunis Louis Botha, wat die oorspronk
like eienaar van die plaas was waarop 
Bothaville gestig is.

BOTHAVILLE PRODUSEER
Dié gebied produseer mielies, sonne
blom, sojabone, grondbone sowel as 
aartappels en koring. Interessant is dat 
die dorp tydens ’n toerismeseminaar in 
1995 deur die destydse Burgemeester, Ray 
Brink, amptelik as die Mieliehoofstad van 
SuidAfrika verklaar is.

NAMPO
Die groot nuus vanjaar is dat NAMPO 
Oesdag vanjaar sy 50ste bestaansjaar vier. 

Bothaville 

neem die voortou

NOEM JY DIE DORP BOTHA

VILLE IS DAAR AMPERSE 

SINONIEME WAT DADELIK 

OPDUIK. MIELIEHOOFSTAD, 

DIE TUISTE VAN NAMPO EN 

TOT ONLANGS TOE NOG DIE 

TUISTE VAN GRAAN SA. 

Grootste Datsun/Nisssan versameling in Suid-Afrika! Freek de Kock 
het meer as 100 in sy stal.

Eendag-Meule is reg langs Senwes se Silo’s.

 Die Senwes Silo’s is onmisbaar met sy 31 buise.



Bothaville is die Mieliehoofstad.

SENWES Scenario  • Apr/Mei 2016  19   

••••••AREAFOKUS

Dit word al sedert 1974 gehou op 
Nampo Park, sowat 19 km buite 
die dorp, en word jaarliks deur 
sowat 80 000 mense bygewoon.

DIÉ MIELIEWÊRELD IS  
KERKWÊRELD
Kerke vorm in die meeste dorpe 
deel van die prentjie, soveel te 
meer hier omdat Bothaville gestig 
was as kerkdorpie. Die NG Kerk 
in die dorp is sekerlik die bekend
ste. Dit is ontwerp deur die bek
ende Gerard Moerdyk, wat ook die 
Voortrekkermonument ontwerp 
het. Wanneer jy deur Bothaville 
ry, sien jy talle unieke kerkgeboue 
soos die NG Kerk Noord, die 
Nederduitsch Hervorm de Kerk, 
die PPK en die AGS Kerk. Dan 
ook kleiner skatte soos die Meto

diste Kerk en die unieke klein 
Baptiste Kerk wat lyk of dit uit ’n 
sprokiesverhaal kom en die majes
tieuse NG Meyerhof wat uittroon, 
om maar ’n paar te noem.

BOTHAVILLE HINTERLAND SENWES 
VILLAGE TAK
Marius van Wyk, die Takbestuur
der van Bothaville Hinterland 
Senwes Village tak, sorg dat alles 
klopdisselboom hier verloop. Hier 
is Marius in beheer van 55 per
soneellede.

BOTHAVILLE SILO
Tido Grimbeek is die Kompleks
bestuurder by Bothaville en saam 
met hom is Braam Prinsloo (Assis
tent Silobestuurder), Gert Pienaar 
(Senior Graangradeerder), Andries 

Georgetown is die kampioen met 8 nasionale titels! Azrek Arabiere 
is een van Bothaville se uitvoerprodukte.

Die Hinterland Senwes Village tak.
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Ndonga (Junior Graangradeerder), 
sowel as Jacob Tumane (Trek
kerbestuurder), Job Mokodutlo 
(Lokooperateur) en Isaak Mototo 
(Kontrolebordoperateur) met 
ses Algemene Werkers George 
Mokolokolo, Oupa Sekonyela, 
Merriam Makume, France Mafer
eka, Stephanse Matiwane en Isaak 
Mohale.

Aan die Brabant kant is Magiel 
Greyling die Silobestuurder en 
Johannes Mkhuwane (Kontrole
bordoperateur), Joel September 
(Algemene Werker) en Shadrack 
Bengu (Algemene Werker).

UNIEKHEID VAN DIÉ SILO 
Die eerste Senekal Silo’s van 12 
buise wat 3 300 ton elk kan op
berg, is al in 1968 opgerig. Die 
12 buise is gevolg deur 19 verdere 
buise, wat as die nuwe aanbouings 
bekend staan. Daar is 15 buise met 
’n bergingskapasiteit van 4 600 
ton en 4 buise met ’n kapasiteit 
van 1 200 ton elk, wat in 1978 
aangebou is. Daar is dus ’n totaal 
van 31 buise met ’n kapasiteit van 
ongeveer 113 400 ton.

Daar is verder ook ’n oorhoofse 
band van 60 meter wat direkte 
lewering aan Eendag Meule, wat 
net langsaan geleë is, bewerkstellig. 
Dan is daar ook ’n ekstra uitlaai
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Hier het Dr Wynand van der 
Westhuizen ’n teelstoet met die 
stalle net buite die dorp. Daar is 
28 Pools Arabierperde, waarvan 
die bloedlyn baie gesog is vir 
uithouritte. Georgetown, oftewel 
George, is die huidige Arabier 
Nasionale Kampioen en het al agt 
nasionale titels ingepalm. Dan is 
daar ook Eloida, wat al ses nasio
nale titels het.

Boer soek ’n vrou
Gerrie Rossouw van Boer soek 
’n Vroufaam in 2014 is ook van 
die distrik en hy en sy Carna se 
onthaal het juis in 2015 in die 
koepelvormige perdesaal by Azrek 
Arabiere plaasgevind.

Springbok
OudSpringbok stut, Wessel 
Roux, is ook van dié geweste. Die 
oud Bloubul het in meer as 100 
wedstryde vir die Blou Bulle uit
gedraf en ook in drie toetse in die 
groen en goud gespeel. Hy is ook 
tans ’n top afrigter in die land.

Dis nou Bothaville in ’n neutedop! 
En hopelik as iemand jou nou oor 
Bothaville uitvra, is daar soveel 
meer as net mielies wat bespreek 
sal word. 

Thuso Meule is nog ’n meulenaar by Bothaville.

Die NG Kerk is een van Gerard  Moer dyk se ontwerpe. Hy het ook die Voortrekker Monument ontwerp.

Bothaville neem die voortou
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punt om die aflaaispoed van boere 
nie onnodig te belemmer en daar
benewens is die innamespoed van 
210 ton per uur na 450 ton per 
uur verhoog. Die kantore is ook 
onlangs opgegradeer. Benewens 
Eendag Meule is Thuso Meule die 
ander groot meule op die dorp.
Ander Senwes silo’s in die omge
wing is Mirage, Schoonspruit en 
Schuttesdraai.

CERTISURE
Met ’n Certisure tak in Botha ville 
word ’n volledige diens gelewer.

BOTHAVILLE  
DISTRIKSLANDBOU-UNIE
Faan Nel is vir ’n geruime tyd 
al die voorsitter van Bothaville 
Distriks landbouunie. Die unie 
het 50 lede en hy vertel dat daar 
sowat vier studiegroepe in die 
area is. Nel is ook ’n voormalige 
direksielid van Senwes. Hy vertel 
dat die feit dat Nampo Oesdag 
hier gehou word en die feit dat 
hulle deel van die Mieliedriehoek 
is, twee interessant hede omtrent 
Bothaville is. “Senwes as landbou
maatskappy speel ook ’n groot rol 
in hier en daar sou ’n groot leemte 
ervaar word indien hulle nie hier 
teenwoordig was nie.”

ANDER SKATTE
Grootste Datsun/Nissan versameling
Een van die verskuilde geheime 
in Bothaville is dié van Freek de 
Kock se Datsun/Nissan motorver

sameling. Met meer as 100 van die 
voertuie in sy stal is hy verseker die 
grootste versamelaar in SuidAfri
ka. Sommige meen selfs dat ander 
versamelaars wêreldwyd sukkel om 
kers by hom vas te hou. Van sy 
juwele is ’n gesogte Datsun GTR 
asook ’n Datsun 240Z.

’n “Rosestad” 
Hoewel Bloemfontein as die Rose
stad bekend staan, is dié dorp ook 
bekend vir sy rose. Daar is die rose 
van Tinus Stols se roos kwekery,  
Stols Rose, wat al vir sowat 26 
jaar bestaan. Die 4.5 hektaar 
roos plaas produseer jaarlikse 6.5 
miljoen blomme en is 30 km 
buite Bothaville geleë, waar hulle 
vir die uitvoermark, Woolworths 
en die plaaslike mark rose kweek. 
Hulle is deel van ’n groep van sewe 
roosplase, met twee elk in Delmas 
en Machadodorp asook een elk in 
Pretoria en Reitz.

Onthou die draadkar
As jy as kind ’n draadkar gekoop 
het, is die kanse groot dat dit een 
van Africars s’n was, wat tot en 
met 2011 nog hier deur die Drey
ers vervaardig is. Hulle het 2 500 
draadkarre per maand vervaardig, 
sowat 30 000 per jaar, wat die 
hele SuidAfrika se vulstasies en 
koöperasies vol gestaan het.

Perde-Mekka
In die perdewêreld is Azrek Ara
biere verseker ’n bekende naam. 
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Hy boer op die plaas Esther, 
waar sy oupa, Herbert 

Lategan, ook geboer het. Sy oupa 
het op 84, met vier dogters en een 
seun wat nie een wou boer nie, 
besluit om ’n maatskappy te stig. 
Grond is uitgekoop en Herbert 
Bruinette het saam met sy pa, 
Hendrik, broer Constand en suster 
Esther, begin boer.

Hy verduidelik dat hy die vyfde 
generasie hier is maar sy pa self het 
nooit hier geboer nie. Hy het in 
Augustus 2002 hier in Bothaville 
begin boer. Dit is ’n familiemaat
skappy  almal is aandeelhouers 
maar hy staan aan die stuur.

BOERDERY
Herbert beskryf hulle boerdery as 
’n gemengde saaiboerdery. Hulle 
het ’n Afrikaner stoetkudde met 

Eenrigtingverkeer 
BY TWEE OEWERS BOERDERY

200 teelkoeie, sowel as ’n SA 
Vleis merinokudde van ongeveer 
600 stuks. Hulle ontvang ook ’n 
huurinkomste uit ’n ander deel 
van die plaas.

Die plaas Esther beslaan 1 540 
hektaar en hulle het ’n bykomende 
300 hektaar by Walkraal in die 
Leeudoringstad distrik, aan die 
ander oewer van die Vaal.

MOTTO
Herbert sê om konstant te wees 
is die heel beste benadering. “’n 
Mens moet ’n resep volg wat werk, 
daarmee aanhou en nie vinnig 
groot veranderinge maak nie.”

Indien jy wel verander moet jy 
volgens Herbert: “eers die water 
voel” en dan daaruit leer. “Ons 
sien altyd kans vir iets nuuts maar 
doen nie dinge radikaal nie.”

ELKE JAAR WORD NUWE DINGE 
AANGEPAK
Hulle pak jaarliks nuwe sake 
aan. “Die mees onlangse projek 
was ’n pilfabriek waarmee ons in 
November 2015 begin het.” Hier 
word lusernpille vir hul eie skape 
gemaak en die lusern wat hulle self 
onder besproeiing plant, word alles 
gebruik vir die pilfabriek. Aan die 
begin was dit bedrywig in plant
tyd, maar dinge verloop nou glad.

OOR DIE DROOGTE
Op dié stadium van die seisoen 
moet jy bepaal waar jou kontant
vloei gaan wees. “Jy moet nou 
reeds voer opgaar om jou vee deur 
die winter te kry.” Hy dui aan dat 
hulle gelukkig was om geen diere 
te verloor nie, maar hy besef dat 
daar moeiliker tye in die winter 
voorlê. Die Afrikaners is egter 
gehard vir die toestande wat nou 
ervaar word. Hy is van mening dat 
’n mens ’n voerkraal moet hê. Die 
beste raad is dat mens dalk voor 
die winter moet uitdun, terwyl 
diere nog in ’n goeie kondisie is  
beide skaap en bees. Hulle het ook 
hul eie voerkraal waar hulle hul eie 
diere afrond en markgereed kry.
 
PLANTTYD IN DESEMBER EN JANUARIE
Hulle het basies dieselfde as in die 
verlede geplant, naamlik soja wat 
reeds op 1 Desember geplant is en 
daarna is begin om mielies op 7 
Desember te plant. Dit is eers in 
Januarie gevolg deur sonneblom.

Die soja en mielies op Herbert 
se plaas lyk mooi, maar die son
neblom het wind en sonskade. 
“Maar die mielies is nie soos vroeër 
jare nie,” sê hy omonwonde. “Daar 

AUBREY KRUGER

HERBERT BRUINETTE IS ’N AGTERMEKAAR BOER IN 

DIE BOTHAVILLE DISTRIK EN MET ’N ARGITEKTUUR 

GRAAD WAT HY EINDE 1994 BY TUKKIES VERWERF 

HET, IS HY DIE MAN WAT DINGE BY TWEE OEWERS 

BOERDERY AAN DIE GANG HOU.

Die Vaal is die rede vir die unieke naam, Twee Oewers Boerdery, omdat 
daar ‘n plaas aan elke kant van die Vaalrivier is.
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sal darem ’n oes afgehaal kan word  ons kon plant en die 
goed kom op”.

PERSOONLIK
Herbert is al sedert 2001 met Adré getroud en op 27 April 
vanjaar sal hulle 15 jaar van getroude lewe vier. Hulle het 
‘n dogter Arné, wat twaalf jaar oud is.

WERKERS
Herbert hou sy hand stewig op alles hier by Twee Oewers 
en het twaalf voltydse werkers. Ons praat oor die neiging 
dat werkers baie meer gespesialiseerd gaan raak en Herbert 
is van mening dat dit ’n ‘evolusieproses’ is. Hy probeer 
mense aanstel en deurlopend oplei. Dit is egter ’n lang
same proses om ’n goeie span op te bou.

’n Mens hoor dikwels van boere wat wegbeweeg van die 
sogenaamde tradisionele familieboerdery. Die aandele in 
dié maatskappy is natuurlik verhandelbaar, wat die voort
bestaan van die plaas op die wyse verseker.

BOERDERY AS MAATSKAPPY 
Die plaas Esther is deel van Twee Oewers Boerdery, wat 
op sigself ’n unieke besigheidsnaam is omdat die plase aan 
weerskante van die oewer lê. Volgens hom is boerdery ’n 
lewensstyl en daar moet heeltyd planne gemaak word. 

“In die stelsel wat ons bedryf is ek nie ’n grondeienaar 
nie”. Hy noem verder dat grondhervorming moeiliker 
toegepas kan word wanneer eiendom in ’n maatskappy 
gesetel is. Dit is dus voordelig om die roete te volg en  
sodoende konflik te vermy.

Nog ’n positiewe is dat dinge dan nie vreeslik verander 
nie. “Dit is lekker wanneer ’n besigheid kan aangaan en 
dit is wat in die geval van ’n maatskappy gebeur. Hulle 
tree ook op as stroop en spuitkontrakteurs, wat deel van 
hulle maatskappyaktiwiteite vorm. Van die ander aandeel
houers bedryf die kontrakteursgedeelte aangesien Herbert 
nie daarby kan uitkom nie.

EMOSIONELE VERBONDENHEID AAN DIE GROND
’n Mens bly maar verbind aan grond want dit kom uit jou 
voorgeslagte. Dit is egter effens anders by Twee Oewers 
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Herbert is ’n John Deere man met sewe John Deere trekkers, 
een John Deere gifspuit asook ’n John Deere stroper.

Wild op hul 
plaas is net 
vir hulle eie 
gebruik so 

Herbert-hulle 
is nog nie deel 
van die ople-
wing in die 

wildbedryf nie.

Herbert Bruinette van Bothaville glo in 
’n konstante benadering.
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omdat dit ’n maatskappy is. Almal 
besin saam oor besluite, maar die 
ouens in die uitvoerende posisies 
neem die besluite. Bekwame per
sone word aangestel, nie noodwen
dig omdat hulle familie is nie  dis 
soms ’n groot probleem in ‘n fami
lieboerdery. 

SENWES
Senwes is een van die top land
boumaatskappy volgens Herbert. 
“Die diens wat hulle verskaf strek 
oor die hele spektrum van boer
dery  van winkel tot store, raad 
en finansiering en meganisasie. 
Jy kry die full house by Senwes”. 
Hy is van mening dat Senwes ook 
kompe terend in die mark is en 

’n Ford handelaar in die gebied en 
sy besigheid, Lategan Ford, was 
een van die grootste verkopers 
in die wêreld. Die besigheid is 
later verkoop toe Oupa Lategan 
op 96jarige ouderdom in 2012 
oorlede is. “Toe ek hier aangekom 
het was dit net blou; nou is dit 
groen.”

Dit is dus duidelik dat dinge 
verseker op Esther en Twee Oew
ers Boer dery verander met elke 
jaar waar ’n nuwe fase begin word. 
Geen wonder dat hier net vooruit 
geboer word. Esther in die Bybel 
was immers net ’n gewone mens 
wat geoormerk is om ’n volk te lei, 
en so gee dié plaas ook lei ding as 
dit by landbousake kom. 

Eenrigtingverkeer op  
Twee Oewers
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Herbert het ŉ Afrikaner stoet-
kudde met 200 teelkoeie, 
sowel as ‘n SA Vleismerino-
kudde van 600.
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produsente se behoeftes verstaan. 
“Die pakkie wat Senwes bied is 
goed.”

JOHN DEERE IS SY KEUSE
Met sewe John Deere trekkers, een 
John Deere gifspuit asook ’n John 
Deere stroper is hy groen en sal hy 
dit bly. Hy wil dit selfs uitbrei. Die 
keuse vir hom is maklik – “John 
Deere is een van die leierprodukte 
in die wêreld. Senwes is ’n groot 
John Deere agent en parte is altyd 
beskikbaar. Werktuigkundiges met 
Senwes bakkies daag vinnig by jou 
op.”

Herbert se oupa was jare gelede 



Met  DEKALB®-saad as deel van jou boerdery weet jy dat jy met die hulp van 

ons tegnologie en navorsing, ons professionele advies en spanwerk, kan 

uitsien na ’n suksesvolle oes. Ons kultivarprestasies is welbekend. Vanjaar kan 

jy egter bykomend staatmaak op uitstekende nuwe, wit- en geelmieliebasters 

uit ons internasionale genetika-arsenaal. Kontak ons om jou te help met die 

samestelling van ’n unieke pakket vir jou behoeftes en omgewing.  En dan 

maak jy weer staat ... op ’n nóg hoër opbrengs.

®

PLANT JOU SUKSES

Kontak ons gerus by: 011 790-8200 of 
customercare.sa@monsanto.com

www.monsanto.com
www.facebook.com/MonsantoCo 
www.twitter.com/MonsantoCo

DEKALB® en Monsanto is geregistreerde handelsname van Monsanto  
Technology LLC. Monsanto Suid-Afrika (Edms) Bpk, Posbus 69933, Bryanston, 2021.

NUUT

Geelmielies

DKC65-52BR

DKC68-58BR 

DKC68-56R

DKC64-54BR 

DKC74-74BR

DKC74-26R

DKC71-44B

DKC71-42

DKC76-61B

DKC63-53

Witmielies

up
pe

 m
ar

ke
ti

ng
 A

13
63

9

SENWES SCENARIO’S NEW APP IS HERE!

YOUR AGRI CONNECTION
INTERESTING AND RELEVANT AGRICULTURAL NEWS

MAGAZINE

• Page through our magazines
• Get your latest agricultural news
• Stay on top of the Agri calendar
• This app is also available in both English and Afrikaans!
• Manage your subscriptions 
 
Subscribe to our printed version   it’s free   & our electronic newsletter   

www.scenario.co.zahttp://fwd2.co/ScenarioGoogle http://fwd2.co/ScenarioApple



•••

26   Apr/Mei 2016  •  SENWES Scenario

••• NUUS

Herbert Mabuza
Van mediaman tot boer...

DIE INGELIGTES SAL 

HERBERT MABUZA 

ONTHOU AS BEKENDE 

JOERNALIS EN 

FOTOGRAAF.

AUBREY KRUGER

Herbert het ’n lang geskiede
nis in joernalistiek en het 

in 1982 by die mediabedryf be
trokke geraak. Hy het eers vir die 
Sunday Express gewerk, totdat dit 
gesluit het, waarna hy by die Star 
en Sunday Times aangesluit het. 
Hy was later die Hoofredakteur 
van die Star en daarna die Sowetan 
en Sunday World en het die bedryf 
in Junie 2015 verlaat. “Ek was mal 
oor my werk by die koerante. Ek 
het heel onder begin en hard ge
werk om bo uit te kom.”

Alhoewel hy baie uitgesproke 
is oor sy medialoopbaan, praat hy 
selde oor die jare wat hierdie won
derlike tyd in sy lewe voorafgegaan 
het.

“Die tyd in my lewe waar-
oor ek nooit praat nie.”

Ten einde hom ten volle te ver
staan, is dit nodig om meer oor 
die vroeër jare te hoor. Herbert het 
vir ’n tyd lank verdwyn  tydens 
sy laat tienerjare. “Ek was ’n gas 
van die regering vir ’n tyd lank,” 
alhoewel dit teen sy sin was. Wat 
dit ookal mag beteken. Dit is hoe 
Herbert sy 18 maande gevangenis
straf beskryf, wat hy in afsondering 
uitgedien het. Dit het gekom na sy 
deelname aan die Soweto Onluste 
in 1976, toe hy nog op skool was 
in Orlando Wes.
 

HOEKOM BOERDERY EN HOEKOM NOU?
Die 57jarige se belangstelling 
in boerderysake kom al ’n tydjie 
maar, uiteraard, was dit jare gelede 
nie moontlik nie. In 2007 het hy 
begin uitkyk vir ’n plaas en uitein
delik van Randburg na Randfon
tein getrek en op 5 November 
2013 na sy plaas Blaauwbank by 
Elandsfontein.
 
DIE OORGANG NA BOERDERY
Hy was eers ’n naweekboer. Hy het 
aan die einde van 2014 afgetree, 
maar aangebly tot Junie 2015, 
waarna hy slegs op boerdery kon 
begin fokus. “Boerdery het altyd 
’n geweldige aantrekkingskrag vir 
my gehad. Dit was altyd in my 
agterkop dat ek eendag ’n plaas 
sou besit.”

“  ’n Mens moet iets doen waar
oor jy passievol is.” Herbert is in 
Alexandria gebore en die koerant
wêreld was altyd sy passie. “Ek het 
nou aanbeweeg – Nou is boerdery 
my passie.”

BLAAUWBANK
Die naam van Herbert se plaas is 
Blaauwbank  ’n naam wat hy oor
geneem het van Boet Reynecke toe 
hy die plaas gekoop het. Dit is ’n 
1 183 hektaar plaas met sowat 350 
hektaar bewerkbare grond waarop 
hy 200 hektaar wit en geelmielies 
plant. Hy het ook sowat 204 
Bonsmaras, 125 skape en dit brei 
steeds uit.

SY SIENING OOR BOERDERY
Herbert het oorsee gereis in die 
Verenigde State van Amerika en 
Holland om organiese en volhou
bare boerderypraktyke te onder
soek. “Ek glo dat ’n mens na die 
omgewing moet kyk.” Hy het Boet 
Reynecke ontmoet toe hy die plaas 
gekoop het en baie hier op die 
plaas geleer. Boet sou my skakel 
met “ek oes nou, kom kyk wat ek 
doen”.

SENWES
“Ek het ’n stadium bereik waar 
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ek nie geweet het wat om verder 
te doen nie. Senwes het toe die 
rigting aangedui. Ek het my huis
werk gedoen en gekies om die pad 
saam met Senwes te loop.” Hy 
voeg by dat hy ’n goeie verhouding 
met Senwes het en Senwes land
boukundige, Julias Ramohlabi, 
help hom met baie aspekte. Hy 
praat net goed van die uitstekende 
programme wat Senwes bied. Hy 
het groot waardering vir die pro
duksielenings en die wyse waarop 
Senwes werk. “Soos wat graan 
gelewer word, verminder hulle die 
produksielening outomaties en 
belas my nie daarmee nie. En dan 
staan hulle ’n nuwe lening toe.” 
Hy lewer graan by Oberholzer 
Silo, wat naby sy plaas geleë is. 
“Die diens wat Senwes lewer maak 
’n groot verskil in my lewe.”

FAMILIE
Herbert is geskei en het drie 
kinders  Mbali wat in die IT 
bedryf werksaam is, Nokuthula 
wat ’n eerstejaarstudent by Wits 
is en Thembisile wat in graad 8 
is. Is hulle boere van die toekoms? 
“Ons sal moet sien, die tyd sal 
leer. Boerdery is ’n nuwe konsep 
in ons familie. Boerdery is een van 
daardie dinge wat nodig is, maar 
nie noodwendig gewild is nie.”

REAKSIE VAN FAMILIE EN VRIENDE
Sy familie en vriende is verbaas 
en reageer gewoonlik met: “Boer
dery... wat besiel jou? Maar wan
neer hulle sien waaroor dit gaan, 
dink hulle gewoonlik dis ’n won
derlike lewenstyl. Hy weet egter 
nie of hulle dink ’n mens werk 
hard op ’n plaas of nie...

AFSONDERING HET HOM GEDEFINIEER
“Afsondering verander ’n mens. As 
jy alleen in ’n hoekie sit moet jy 
op jou eie funksioneer, jy het geen 
keuse nie.” Dit is waarom hy tot 
vandag toe geen probleem het om 
alleen te wees of een van sy baie 
boeke te lees nie, waarvan baie nog 
in bokse is. Media het aan hom ’n 
stem gegee  media laat die wêreld 
weet wat aan die gang is.

KOERANTWÊRELD
Dit was ’n uitsonderlike lewe vir 
Herbert. Hy besef hoe bevoorreg 
hy was om alles te sien terwyl an
der mense net ’n vlugtige blik kry 
van wat hy gesien het. ’n “Voorry
sitplek as’t ware.” 

“Media maak die wêreld vir 
jou oop.” Weens sy werk was hy 
daar toe Chris Hani dood is. Hy 
was ook by die Rivonia verhoor 
en het artikels geskryf oor Walter 
Sisulu en Nelson Mandela. Daar 
was soveel hoogtepunte. Hy was 
daar toe Nelson Mandela in 1990 
vrygelaat is, by die inlywing van 
Nelson Mandela by die Uniegebou 
in 1994, by die Rugby Wêreld
beker in 1995 en die Afrikabeker 
in 1996. “Dit was die groot stories, 
maar selfs die klein stories het ’n 
impak op ’n mens se lewe. Stories 
waarin gewone mense ongewone 
dinge in hul klein hoekie doen.”

 
DIE TOEKOMS MET BOERDERY
Herbert was ’n leier in media
kringe, maar moet nou ’n ander 
rigting inslaan. “Ek dink vir nou 
weet ek waarheen ek moet gaan. 
As ek dit regkry om op hierdie 
stukkie grond kos vir mense te 
produseer, werk te skep, tot diens 

Herbert has 204 Bonsmaras and 125 
sheep on his farm Blaauwbank, and  
it is still growing!

Herbert doing a 180°! From 
newspapers to farming.

Herbert Mabuza 
diversifies by selling 
excess bales and he 
also wants to revive 

the dairy parlour.

te wees vir die mense om my en 
wins te maak.” Hy verskaf tans 
werk aan agt mense en gebruik 
tien tot twaalf tydelike werkers 
tydens oestye. Hy het groot respek 
vir sy werksmag. “Ek het wonder
like mense wat vir my werk. Ek 
beskou boerdery as ’n instansie.” 
Hy voeg by dat hy nie die wêreld 
kan verander nie, maar hy kan ’n 
klein verskil maak. 

Hy wil graag nog ’n besigheids
onderneming op sy plaas vestig in 
die toekoms. Die melkery moet 
opgegradeer word, ek wil graag 
groente produseer en wil ook graag 
surplus voerbale verkoop. In boer
dery kan ’n mens nie net op een 
ding staatmaak nie.

Boerdery gaan oor geleenthede. 
“Geleenthede kom klop nie aan 
jou deur nie, jy moet hulle soek en 
daarvan gebruik maak na die beste 
van jou vermoë.”

Hy voeg ook sy eie nuuskierige 
geaardheid by die hele mengsel. 
“Ek moet prakties na aspekte kyk. 
Boerdery is ’n gevoelsding. Jy ruik 
en voel die grond.” Ten einde sy 
kennis te verbreed en sy nuuskie
righeid te bevredig woon hy ver
skeie landbouaksies by omdat dit 
’n leerproses is.

Hy sluit af met ’n groot wys
heid: “In boerdery kan jy nie net 
ontspan nie. Daar is nie ’n salaris 
aan die einde van die maand nie.” 
Dit laat ’n mens besef dat Herbert 
boerdery verstaan en jy kan seker 
wees, dat hy alles sal uitdaag. “Dit 
is wie ek is. Jy kan nooit sê jy kan 
nie as jy nie probeer het nie.” 
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Met hierdie areafokus is ons fokus op Senwes 
Equipment se Werkswinkelbestuurder, Pieter 

van Eeden, wat dié rol op Bothaville vervul. Pieter 
is al vanaf 2001 in landbou betrokke en was eers die 
Werkswinkelbestuurder by Afgri Middelburg voor hy 
vanaf 2011 by Senwes betrokke geraak het.

Pieter en sy span is eerste by jou wanneer jy 
probleme ondervind en met JD Link gaan die span net 
al hoe meer effektief raak.

Pieter is in kort ’n gesinsman en “wat jy sien is wat 
jy kry”. Hy en sy toegewyde span werk nou saam met 
produsente. Hy maak altyd seker dat diens en prys 
gehandhaaf word.

Pieter se toewyding, eerlikheid en opregtheid 
ondersteun die produsent selfs verder.  Pieter is al 10 
jaar met sy vrou Hanli getroud en hulle het drie kinders, 
Cherize, Lumé en Lika en ’n vierde kleinding, die keer 
’n seuntjie, maak in Julie sy opwagting. 

BEN BRINK, 
getroue Senior 

Graanverkryger in 
Kroonstad. Ek sê getroue 

want die man is al sedert 1988 
by Senwes en sedert 1996 al in 
Kroon stad gevestig.

Interessant van Ben is dat hy, 
anders as Carike Keuzenkamp se 
Aai Aai die Witborskraai eerder 
van die WesKaapse rigting na die 
binneland beweeg het. 

Die Mosselbaaigebore Ben het 
op ’n vroeë ouderdom na Pretoria 
getrek. Daarna het hy aan die 
Hoër Landbouskool Brits gematri
kuleer, nou bekend as Wagpos. 

Hulle was daardie tyd sowat 
230 seuns in totaal in die skool en 
almal in die koshuis, “Dit was lek
ker!” Daarna het hy BSc Agric 

(Diereproduksie) by Tukkies 
studeer. 

Hy het na sy twee jaar diensplig 
nog ’n jaar op Tukkies vir sy Hoër 
Onderwysdiploma studeer en 
daarna begin skoolhou by Wagpos, 
waar hy landbouvakke aangebied 
het.

VERRUIL ONDERWYS VIR LANDBOU
Na vyf en ’n half jaar in die onder
wys het hy in September 1988 by 
Senwes aangesluit as Veekundige 
by Landboudienste in Klerksdorp. 
Hy het homself verder bekwaam 
en na verdere studies het hy in 
1996 as Landbouekonoom na 
Kroonstad uitgewyk. 

GRAANVERKRYGER
Met die wegbeweeg van die een

kanaalbemarking van graan na 
die vryebemarkingskanaal, het 
hy in 1998 as Graanverkryger by 
Graanbemarking in Kroonstad 
aangesluit. Sy primêre funksies 
is die aankoop van mielies, 
sonne blom, sojabone, koring 
en graansorghum vir Senwes by 
produsente. Dan ook om graan
markinligting aan produsente te 
verskaf. 

Op persoonlike vlak is Ben 
getroud met Petra en hulle het 
twee kinders wat beide in Pretoria 
woon en werk.

In sy vrye tyd hou Ben van lees 
en sport en hy en sy vrou probeer 
om minstens 4 keer ’n week sowat 
30 tot 35 kilometer te gaan draf. 
Volgens Ben is dit ’n uitstekende 
uitlaatklep vir frustrasie. 

 BEN BRINK,   
 jou getroue Senior Graanverkryger

MEER OOR JOU SENWES EQUIPMENT WERKSWINKELBESTUURDER

Pieter van Eeden

Senwes Equipment Werkswinkelbestuurder 
by Bothaville, Pieter van Eeden.

KROONSTAD  DEEL 2:

AUBREY KRUGER

AUBREY KRUGER



 BEN BRINK,   
 jou getroue Senior Graanverkryger
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As graanverkryging deel van jou wese is, dan gaan jy vol
uit daarmee!

Phillip, die Graanverkryger in Bothaville, val dadelik met 
die deur in die huis. “Wees gefokus op dit wat jy doen.” Dit is 
belangrik, want hy stel werklikwaar belang in sy kliënt. Sy uit
gangspunt is dat beide partye moet baat vind. “Dit wat ek vir 
hom kan beteken, dit wat hy vir my beteken.”

Met amper 16 jaar ondervinding by Senwes, is hy van 
mening dat jy jouself onmisbaar moet maak. Hy dek ’n groot 
area in die Bothavilleomgewing en Schoonspruit, Schuttes
draai, Mirage en Regina maak deel hiervan uit. Phillip het 
homself van Junior Assistent by Oberholzer Silo tot Silobe
stuur der op Tadcaster opgewerk voor hy vyf jaar gelede as 
Graanverkryger in Bothaville begin het.

Daar is feitlik niks wat produsente nie van hom weet nie. 
Hy vertel opgewonde dat hy al twee jaar met Carla getroud is 
en dat hulle eersteling in Mei vanjaar sy opwagting maak. 

“Deursigtigheid speel ’n kritiese rol.” Jy moet ’n oop boek 
wees – hier is die rede tweeledig, maar met ’n verskil. Jy moet 
verhoudings bou en ook gebroke verhoudings herstel. Dit is 
nie maklik nie en “ ’n 3jaar plus proses” is nodig om dit reg te 
kry. “Jy is die gesig van Senwes” waar jy besluite neem en jou 
produsent moet vertroue in jou hê.

Hy is so gemotiveerd dat hy selfs B.Com Ondernemings
bestuur deur Unisa studeer het. Hy beveel dit vir enigeen aan 
en hy en sy kliënte het hierby gebaat. Jy verstaan hoekom 
besluite geneem word en hoekom jy ’n spesifieke rol vervul. 
Verder sien hy leemtes vinniger raak. Nog ’n passie van Phillip 
is gholf omdat dit iets is wat hy en sy pa Frik deel. Frik is self 
al meer as vier dekades by Senwes werksaam.

Landbou lê Phillip na aan die hart 
want “ek voer ’n bestaan hieruit.” 
Oor die Bothaville produsente sê hy 
dat hulle werklikwaar ‘gesout’ 
is. “Hulle is baie meer 
besigheidsgeoriën
teerd en bestuur 
ook hulle boerdery 
as ’n besigheid.” 
Dan is hulle meer 
betrokke en ingelig 
by ekonomiese 
sake. “Hulle bly 
in hulle siel ’n 
boer en jy kan 
of sal hulle 
nie verander 
nie.” 

Phillip al s(Nell)end 
na produsente

VERHOUDINGS 
is Phillip se 

EINDBESTEMMING

Verhoudings is 
verseker Phillip 

Havenga se roeping.

Phillip Nell 
is Senwes se 

Graanverkryger 
in Bothaville.

AUBREY KRUGER

AUBREY KRUGER

VIR PHILLIP HAVENGA is daar net 
een loopbaan en dit is om ’n Verhou dings 
bestuurder te wees. Bothavillers ken vir 
Phillip as Senwes Village Hinterland se 
Verhoudingsbestuurder en hy beklee die 
posisie vir die afgelope vyf jaar.

Phillip se droom is om met kliënte te 
werk en hy leef sy passie elke dag uit. Hy 
het egter ’n wye draai na hierdie eind
bestemming geneem. Eers het hy ’n fo
tografiekursus by Vaaldriehoek Technikon 
gedoen en daarna vir sowat sewe maande 
op ’n plesierboot gaan werk.

Die motorbedryf het gevolg, waar 
Phillip ook met mense te doen gehad het 
en daarna het die mediese fondsarena en 
toe die advertensiewese gevolg, waar hy as 
konsultant by Get It tydskrif gewerk het.

Die 37jarige Phillip weet teen die tyd 
dat “kliëntediens die heel belangrikste as
pek is.” Dit is ’n belangrike skakel tussen 
die besigheid en die kliënt. Hy bereik 
sukses met gereelde besoeke waar hy, soos 
hy dit stel “gesigswaarde gaan wys” omdat 
hy vir baie produsente die gesig van die 
maatskappy is omdat hulle sake met hom 
doen.

Maar vir hom is die werklike maatstaf 
van sukses dat dit “gemeet word aan jou 
afhanklikheid van God.” Hy is baie dank
baar dat hy hierdie posisie gevind het want 
“ek dink nie ek sou enigiets anders wou of 
kon doen nie.” Hy beskryf die mense in 
Bothaville as baie divers.

Phillip is ook ’n gesinsman. Die gebore 
Klerksdorper is met Marlize getroud en 
hulle het ’n dogter Zoë (10). Phillip, wat 
op Valentynsdag in 1979 gebore is, se an
der passie is trail wedlope, waarvan hy al 
verskeie bekendes afgelê het. 
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Stressore van produsente
Botma het 14 stressore op produ
sente geïdentifiseer. Hoe beleef 
produsente stressore en wat is 
die impak op hul lewenskwa
liteit? Stres word in twee groepe 
verdeel, beheerbare en onbeheer
bare stres.

Botma het bevind dat on

Wanneer die 
druk op produsente 

te veel word...

PRODUSENTE LAND

WYD ERVAAR TANS 

DIE ERGSTE DROOGTE. 

DIT HET OPNUUT DIE 

KLEM GEPLAAS OP DIE 

GEWELDIGE DRUK WAT 

HULLE ERVAAR. MAAR 

WAT WEET ONS REG

TIG? SENWES SCENARIO 

HET DIEPER GAAN DELF 

OM HIERDIE SITUASIE 

TE ONTLEED. CAREL 

BOTMA, ‘N PREDIKANT 

EN BERADER IN BOTHA

VILLE, VERSTAAN DIE 

DRUK.

AUBREY KRUGER

beheerbare stres ’n baie groter 
impak het. Hierdie druk moet 
nie ligtelik opgeneem word nie, 
waarsku Botma. Die boer sit met 
’n gefrustreerde magteloosheid. 
En wat meer is, dit kan chronies 
raak en op ’n negatiewe wyse 
neerslag in hulle lewens vind.

Hoe hanteer produsente dit?
Met konstruktiewe en destruk
tiewe meganismes. Produsente 
se sterkste konstruktiewe me
ganisme is spiritualiteit. Dit is 
om op persoonlike vlak geloofs
gemeenskap met God te hê. 
Maar waarom geloof? Geloof gee 
betekenis en toekomsverwagting. 
Dit is problematies op ’n heelte
mal ander vlak. Afgesien van die 
huidige bestaanskrisis, eskaleer 
dit in intensiteit tot ’n geloofskri
sis waar hulle vra: “Ek bid, maar 
hoekom reën dit dan nie?”

Wat is die antwoord hierop?
Botma erken prontuit dat hy 
nie weet nie. Maar, ’n mens 
kan dit beslis nie toedig aan 
straf op sonde nie. Hy dui aan 
dat ons mag voel soos ons voel 
en die vraag bly geldig. Ons 
mag met God praat en aanhou 
vrae vra. Die mens in sy geloof 
worstel soos Jakob geworstel 
het. “Worste ling bring ook be
rusting.” God gee my dit wat ek 

nodig het om die krisis die hoof 
te bied  gebeds verhoring op ’n 
ander vlak.

Wat is die probleem dan?
“As ons bid, sien ons nie dalk al 
klaar wanneer en hoe die krisis 
opgelos behoort te word nie? 
Ons sien dan al klaar 100 mm 
reën en dis al waarvoor ons oë 
het.”

Hier is dit is veral belangrik 
om die groter prentjie in gedagte 
te hou. Die jongste krisis is altyd 
die grootste en ons vergeet soms 
van oues waardeur God ons ge
help het. Wat leer ons in dié tye? 
Botma vra die vraag of ons nie 
dalk daaglikse brood met daag
likse koek verwar nie? En as die 
versiersuiker afgekrap word, dan 
raak ons paniekerig. Bly God nie 
dalk doelbewus stil nie? Wat ons 
nou ervaar is ’n tipe stropings
proses. Maar is ’n stropingsproses 
altyd sleg? Weet wel dat die Gees 
van God altyd vir ons intree. En 
wanneer ons sonder woorde is, 
praat die Heilige Gees namens 
ons.

Boodskap aan produsente
Hou vas! Weet en glo dat God 
sal sorg. Ons verstaan dalk nie 
nou nie maar alles, selfs die 
slegte, werk ten goede mee. Daar 
is altyd ’n fyn balans. Selfs in 
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Die psige van ’n boer
Hier moet die boer as wese 
beskryf word. “ ’n Boer bly in 
wese ’n boer. Dit is ’n roeping.” 
En wat erger is, is dat ’n boer 
net ’n boer op sy eie plaas is. Die 
swaarkry raak soms net te erg. 
Daar is ’n emosionele verbon
den heid aan graan en diere. Dit 
gaan ook gepaard met ’n gewel
dige verantwoordelikheid teen
oor sy huisgesin, werkers, diere 
en die land.

Die grond
Daar is ook ’n diepe verbintenis 
aan grond. Lande wat wegwaai is 
lande waar sweet en bloed inge
ploeg is. Dit is in baie gevalle ook 
erfgrond, iets om aan kinders oor 
te dra. Sentiment is onlosma
kend gekoppel aan grond. 

Wat boere nou ervaar is die 
magteloosheid om maksimum 
boer te wees.

Dit kan uitkring van ’n emo
sionele krisis tot ’n identiteits
krisis. Wie is ek en wat is ek? 
Onthou hier dat menswees baie 
groter is as hektare, mielies en 
beeste. Produsente moet weet 
hulle is nog steeds mens.

Gevaartekens en rooi ligte
Tekens van depressie is neerslag
tigheid, verlies aan genot, emo
sionele en sosiale onttrekking. 
Dit is die gevaartekens. Almal 
van ons gaan deur slegte tye en 
baie het al gedagtes aan selfdood 
gehad. Maar die alarms moet 
afgaan as jy begin dink: Hoe 
gaan ek dit doen? Dan moet jy 
onmiddellik hulp soek!

By wie?
Enigiemand! Baie het ’n goeie 
verhouding met ’n predikant, ’n 
vriend of getroue plaaswerker. 
Selfs die persoon agter die kas
register. Praat net!

Die onlogiese word logies
Mense word so oorweldig deur 
emosie dat selfs die onlogiese 
logies lyk. Indien jy hier is, deel 
jou gedagtes sodat jy ’n nuwe  
pers pek tief kan kry.

Hoe help mens?
Ander moet hulle oë oophou en 
hand uitsteek. Moenie vra hoe dit 
gaan nie. Sê eerder: “Ek kan sien 
jy kry swaar, vertel my daarvan.”

Die droogte is regverdig. 
Almal kry swaar. Moenie een
saam en alleen voel nie. Gewone 
mense se hulp word hoog aan
geskryf. Benewens predikante, 
sielkundiges en beraders, kan 
gewone mense ook simpatiseer. 
“Ek het ook ’n tuin wat vrek, ek 
kry ook warm saam met die boe
re, my boorgat het ook nie meer 
water nie". Wees daar vir mekaar.

Nog dinge om voor uit te kyk:
Versteurde slaappatrone, ge
dragsveranderinge, veranderde 
eetpatrone. Soms is dit baie sub
tiel, so wees oplettend. Vorms 
van afskeid neem, klaarmaak. Jou 
dood klink dalk na ’n sinvolle 
oplossing vir jou, maar dit laat 
jou kind en vrou met vrae wat 
nooit beantwoord sal word nie, 
al los jy ’n lêer vol briewe agter. 
Selfdood is ’n keuse  maar nie ’n 
goeie keuse nie. Dit het lewens
lange gevolge.

Boodskap aan ondersteuners: 
Mens kan nie iemand onbeperk 
ondersteun nie  net tot op ’n 
punt.

Party boere het droog geplant 
waar dit nie gunstig vir opvolg
reën was nie. Daar word gesê 
dat ’n boer homself nie kan help 
as hy reën geruik het nie. Dit is 
asof die planter homself haak. 
Dit bevestig net weer dat daar ’n 
haarbreedte tussen ontkenning 
en geloof is. 

situasies waar produsente nie 
meer kan produseer nie en die 
uitgawes ophoop. “Nou verg dit 
mannemoed!”

Veeboere sukkel erg
Ons is nie klippe nie. Dit is 
swaar om te sien hoe jou oes 
deur die hitte verwoes word. 
“Maar ’n mielie kom bulk nie 
honger en dors by die hek vir jou 
nie.” Diere wat rusteloos by die 
krippe rondmaal is gereelde beel
de wat gesien word. Dit breek 
boere se harte. Soveel so dat hulle 
selfs stoetdiere laat slag. ’n Mielie 
vrek stil maar om diere te sien 
sukkel, is erg. Boere kan dit net 
nie meer aanskou nie.

Boere is die eerste linie
Produsente is min in getalle. 
Maar hulle verteenwoordig bloot 
die eerste linie van swaarkry. 
Hulle verskaf kos aan baie 
mense. Maar op die einde het 
hulle swaarkry ’n rimpeleffek op 
die ekonomie. “Die pappot is 
besig om te val.” Mieliemeel is 
die basiese voedsel en miljoene is 
hiervan afhanklik.
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Senwes hoofkantoor word

Sonenergie is boaan die lys en oor ’n paar 
maande sal die hele hoofkantoor met sonpa

nele bedek wees. ’n Massiewe aantal van 2 392 om 
presies te wees. Die dakke van die hoofkantoorge
bou, die Hinterland kantore en die opleidingsen
trum, sowel as die motorafdakke sal vir die doel 
gebruik word.

VOORDELE
In lyn met ons volhoubaarheidsdoelwitte en ons 
bydrae om die koolstofvoetspoor te verklein, sal die 
sonpanele sowat 1kg CO2 / kW bespaar. Die gepro
jekteerde besparing vir Senwes sal 1,317 ton CO2 
per jaar by hoofkantoor beloop. Dit is gelyk aan 
304 lopende motors of 541 ton steenkool per jaar.

BESPARING VANWEË DIE SONPANEELPROJEK
Die totale geprojekteerde sonenergieproduksie van 
1 480 mWh per jaar (1 480 000 kWh) verteen
woordig 43% van totale verbruik. Dit sal ’n verla
ging in die afhanklikheid van Eskomkrag tot 
gevolg hê, wat ’n energiekostebesparing van R2,4 
miljoen sal beteken. As jy projekteer dat daar ’n 
gemiddelde verhoging van 12% in die prys van 
krag sal wees oor ’n 10jaar periode, is die besparing 
selfs hoër en sal die terugbetalingstydperk sowat 5 
jaar wees.

BEGIN EN FINALISERING VAN DIE PROJEK
Kontrakteurs het reeds op 25 Januarie 2016 begin 
werk en die voorbereidingswerk vir die krag
opwekker is al in proses. Daar word voorsien dat 
die projek teen 5 Junie 2016 afgehandel sal wees.

VERSKILLENDE STAPPE OP DIE PAD NA GROEN
Senwes se pogings om ’n groen gebou te bewerk
stellig het ’n reuse hupstoot gekry deur hierdie 
projek. Dit volg op ander volhoubare projekte soos 
die installering van die lugreëlingstelsel wat 100% 
afgehandel is en ’n besparing van 180 kVA bewerk
stellig. Nog ’n projek is die LEDligteprojek, wat 

’n besparing van 45% van ons kragverbruik ten 
opsigte van beligting sal meebring  die bespa ring 
sal R1.2 m per jaar beloop. Die projek is sowat 
60% afgehandel en behoort teen Junie 2016 afge
handel te wees. 

Ons is opgewonde oor die volhoubaarheidsvoor
dele van die projek. Hoewel die implementering 
ongerief sal veroorsaak, glo ons egter dat die eindre
sultaat die moeite werd sal wees. 

SMS Senwes, Meesterboere en jou naam, telefoon
nommer en eposadres na 31 022 voor 25 Mei 

2016 om ’n kans te staan om een kopie ter waarde 
van R230 te wen.

Standaard smstariewe geld en geen werknemers van 
Senwes mag deelneem nie. Vir die volledige kompetisie

reëls, besoek die webtuiste www.senwes.co.za.

Meesterboere:  
Denkers en Doeners

WEN DIE BOEK

AUBREY KRUGER

MEESTERBOERE: DENKERS EN DOENERS 
is gebaseer op ’n konsep van dr Piet van Zyl, afge 
trede boer en akademikus wat deur die jare soveel 
boere leer ken het wie se wysheid en insigte oor die 
lewe, en veral boerdery, hy graag wou opteken. 

Suksesvolle boere is met behulp van landbou
besighede geïdentifiseer en nadat eksklusiewe 
onderhoude met hulle gevoer is, het Tisha Steyn, 
vryskutskrywer, die verhale opgeteken, en die hoof
stukke is in die boek opgeneem in die volgorde 
waarin die onderhoude gevoer is.

Daar is selfs twee produsente ingesluit wat deur 
Senwes voorgestel is, Johan Minnaar van Kroonstad 
en Dirk Steenkamp van Vredefort.

Johan se hoofstuk is getiteld “Neem ’n bereken de 
risiko” en hy voel dat dit goed is om bietjie erken
ning te kry en Dirk se hoofstuk “Boerdery gaan oor 
mense en geloof” gaan daaroor dat jy slegs moet 
“koop waarsonder jy nie kan klaarkom nie”.

Meesterboere: Denkers en Doeners is beskikbaar 
teen R230 (RSA geregistreerde posgeld ingesluit). 
Besoek die webblad: http://turksvy.co.za/. Dit is 272 
bladsye propvol raad vervat in 19 hoofstukke met ’n 
foto van elke boer. 

GETROU AAN SY GROEN LOGO, MAAK 

SENWES GOEIE VORDERING OM SY 

HOOFKANTOOR IN ’N GROEN GEBOU 

TE OMSKEP.



VAALBRUG DOLOMIET

DOLOMIET ex Vaalbrug | Ca 19.6% Mg 11.7% – Reg. B2189
KALSIET ex Glaudina | Ca 30% Mg .58% – Reg. B4727
GREENTOP | 10% of 20% of 40% Dolomiet en Landbougipsmengsels

VIR AL U LANDBOUKALK BEHOEFTES KONTAK:

Kontak ons vir PRODUKPRYSE 
asook VERVOERKWOTASIES
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Ken jou Certisure makelaar
             in PotchefstroomNICK BENADE

WAT DOEN JY BY  
CERTISURE?

Ek tree op as agent vir Certisure en 
oorsien korttermynversekerings 
aktiwiteite.

HOE HET JOU LOOPBAAN GEVORDER?
Ek het aanvanklik in die Staats
diens gewerk, maar is nou 20 jaar 
in die versekeringsbedryf.

WAAR IS JY GEBORE EN WAAR HET JY 
GROOTGEWORD?
Ek is in Krugersdorp gebore maar 
het in Vanderbijlpark grootge
word.

WAAR HET JY SKOOLGEGAAN?
In Vanderbijlpark.

WAT WAS JOU PLANNE NA SKOOL EN 
HOE HET DIT GEREALISEER?
Na militêre opleiding was ek in 
verskeie fasette van hulpbron
bestuur, totdat ek in 1996 in  
versekering begin het.

HOE SIEN JY JOU TOEKOMS BINNE DIE 
MAATSKAPPY?
Ek het voorheen ’n draai by Sen
wes gemaak en is gemaklik om 
terug te wees. Ek is oop vir hernu
wing  die tyd sal leer.

WAT IS DIE BESTE RAAD WAT JY AAN 
JOU KLIËNTE SAL GEE?
Maak seker jy verstaan wat jou 
polis behels. Moenie aannames 
maak nie.

WAT DOEN JY IN JOU VRYE TYD?
Ek braai, geniet rugby, krieket 
asook stap, kamp en fotografie. Ek 
stel belang in Afrikanergeskiede
nis en genealogie.

FAMILIE? 
Ek en Sanette is 29 jaar getroud 
met twee kinders, Nadine (27) en 
Werner (25).

HOE DINK JY GAAN DIE  
MARK VERANDER? 
Regulering van finansiële dienste is 
hier om te bly. Professionele kennis 
sal toeneem en tot groter spesiali
sasie lei. Ekonomiese onstabiliteit 
en maatskaplike vraagstukke lei tot 
’n kleiner koek en hoër pryse. 

AUBREY KRUGER

VAALBRUG DOLOMIET

DOLOMIET ex Vaalbrug | Ca 19.6% Mg 11.7% – Reg. B2189
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INLEIDING
Met die SuidAfrikaanse somer
reënvalgebied wat steeds in een 
van die ergste droogtes in drie 
dekades vasgevang is, en die groot 
onsekerheid rakende die huidige 
seisoen wat heers, word alle deel
nemers genoop om alternatiewe 
bronne van inkomste te onder
soek. Verskeie geleenthede bestaan 
op SAFEX, maar in die heersende 
vola tiele markomgewing is dit 
relatief moeilik om ’n goeie beleg
gingsbesluit te neem. Daar bestaan 
egter twee algemene hulpmiddels 
in die vorm van fundamentele 
analise en tegniese analise wat 
sal bydra tot ’n hoër waarskyn
likheid van sukses wanneer so ’n 
beleggings besluit oorweeg word. 

Fundamentele analise en die 
basis van tegniese analise is reeds 
in vorige artikels bespreek en poog 
die onderstaande artikel om uit te 
brei op verskeie tegniese indikatore 
wat gebruik kan word om die 
heersende prystendens aan te toon. 

DEFINISIES
Voordat die verskeie tegniese in
dikatore bespreek word, is dit be
langrik om sommige begrippe en 
konsepte te definieer om as basis 
vir die opeenvolgende bespreking 
te dien.

• “Trending” en “Trading” markte
Pryse beweeg in tendense wat 
gekategoriseer kan word in “tren
ding” en “trading” fases. ’n “Tren
ding” mark word gekenmerk deur 
’n opwaartse (pryse maak hoër 

laagtepunte) of afwaartse (pryse 
maak laer hoogtepunte) rigting, 
waar ’n “trading” mark gekenmerk 
word deur sywaartse prysbewe
gings.

• “Leading” en “Lagging”  
indikatore

“Leading” indikatore gee voor
spellings van toekomstige prys
bewegings, hoofsaaklik deur die 
bepaling van hoe oorgekoop of 
oorverkoop die mark is. Hierdie 
indikatore bied ’n hoër waarskyn
likheid om winsgewende geleent
hede te identifiseer, maar die tipe 
indikatore word geassosieer met 
groter risiko. “Leading” indikatore 
is gewoonlik ook statisties meer 
geskik vir gebruik in “trading” 
markte.

In teenstelling met “leading” 
indikatore, is “lagging” indikatore 
nie daarop gemik om toekomstige 
prysbewegings te voorspel nie, 
maar eerder prystendense te volg. 
Die indikatore genereer koop en 
verkoopseine slegs nadat ’n werk
like ommekeer in die prystendens 
plaasgevind het, wat gevolglik 

ook opbrengste verlaag aangesien 
koop en verkoopseine gewoonlik 
laat is. Ten spyte hiervan, is “lag
ging” indikatore minder riskant 
as “leading” indikatore en word 
winsgewende geleenthede steeds 
geïdentifiseer. “Lagging” indika
tore is dienooreenkomstig statisties 
meer geskik vir gebruik in “trend
ing” markte.

• Oorgekoopte en oorverkoopte 
mark

Die bostaande konsepte is uiters 
belangrik aangesien dit as basis 
dien om koop en verkoopseine 
te genereer vir ‘n groot aantal 
indikatore. ’n Oorgekoopte mark 
word geassosieer met die aantal 
verko pers (aanbod) wat aansien
lik minder is as die aantal kopers 
(vraag). In so ’n geval beweeg 
pryse gewoonlik na ’n potensiële 
pryspiek soos wat die vraag en 
aanbod na die onderliggende 
kommoditeit ’n nuwe ewewigsprys 
bewerkstellig. In teenstelling met 
’n oorgekoopte mark, word ’n 
oorverkoopte mark gekenmerk 
deur ’n aansienlike laer aantal 

Figuur 1: Interpretasie van Aroon.
BRON: SAAMGESTEL IN DIE METASTOCK (2011) DATABASIS.
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kopers (vraag) in vergelyking met 
die aantal verkopers (aanbod), wat 
uiteindelik sal lei tot ’n poten
siële prystrog soos wat die vraag 
en aanbod na die onderliggende 
kommoditeit ’n nuwe ewewigsprys 
bewerkstellig.

PRYSTENDENSE
Akkurate tegniese analise is af
hanklik van die verskeie tendense 
wat pryse kan volg aangesien 
verskillende tegniese indikatore 
ontwikkel is om beter te funksio
neer in verskillende markomstan
dighede. Prystendense verander 
deurlopend van ’n “trending” mark 
na ’n “trading” mark, wat die suk
sesvolle implementering van “lag-
ging” en “leading” tegniese indi
katore belemmer. Die identifise
ring van die heersende tendens in 
die mark word vergemaklik deur 
verskeie tegniese indikatore wat 
spesifiek vir die doel ontwikkel is, 
wat die mees populêre indikatore 
onder andere insluit Aroon en die 
Rigtingbewegingsindeks (“Direc
tional Movement Index” of DMI).

AROON*
Die indikator toon ’n verande
ring in die huidige prystendens 
aan, hetsy tussen “trending” en 
“trading”markte of tussen ’n 
opwaartse en afwaartse tendens. 
Die heersende tipe mark word 
bepaal deur die aantal periodes 
wat verloop het sedert pryse die 
mees onlangse hoogtepunt of 

mees onlangse laagtepunt bereik 
het, te evalu eer. Die Aroon word 
saamgestel deur die berekening 
van twee verskillende lyne, naam
lik die Aroon Op en die Aroon 
Af. Die Aroon Op meet die aantal 
periodes sedert die mees onlangse 
hoogtepunt, waar die Aroon Af 
die aantal periodes sedert die mees 
onlangse laagtepunt meet.
Die bekendste interpretasie van die 
Aroon behels dat beide Aroon Op 
en Aroon Af ossilleer teen ekstreme 
waardes wat dui op ‘n sterker ten
dens, en word grafies geïllustreer 
in Figuur 1. ’n Sterk opwaartse 
tendens word aangedui deur die 
Aroon Op (soliede lyn) wat tussen 
70 en 100 beweeg, en die Aroon 
Af (stippellyn) wat tussen 0 en 
30 beweeg, soos grafies voorgestel 
deur area A. Die teenoorgestelde is 
waar vir ’n sterk afwaartse tendens, 
soos grafies voorgestel deur area 
B, waar die Aroon Af tussen 70 
en 100 beweeg met die Aroon Op 
wat tussen 0 en 30 beweeg. In die 
geval waar beide lyne ewewydig 
aan mekaar beweeg teen ongeveer 
dieselfde vlakke, word konsolidasie 
of  ’n “trading”mark ervaar. Die 
laasgenoemde word grafies voor
gestel deur area C.

RIGTINGBEWEGINGSINDEKS 
(DMI)*
Die DMI is ’n besonderse unieke 
indikator in die sin dat daar ’n 
kleiner moontlikheid bestaan om 
’n indikator in ’n verkeerde tipe 

mark te implementeer. Die DMI 
bewerkstellig die bostaande deur 
die sterkte van die heersende ten
dens te bepaal deur die analisering 
van die Gemiddelde Rigtingbewe
gingsindeks (“Average Directional 
Movement Index” of ADX), waar 
die rigting van die tendens bepaal 
word deur die analisering van die 
Minus Rigting Indikator (“Minus 
Directional Indicator” of –DI) en 
die Plus Rigting Indikator (“Plus 
Directional Indicator” of +DI).
Die ADX lyn ossileer tussen 0 en 
100, met die volgende interpre
tasies:
i. ’n ADX waarde bo 25 dui op ’n 

moontlike “trending”mark, 
soos grafies voorgestel deur A in 
Figuur 2.

ii. ’n ADX waarde onder 25 dui 
op ’n moontlike “trading” 
mark, soos grafies voorgestel 
deur B in Figuur 2.

SLOTKOMMENTAAR
Deur slegs ’n redelike begrip te 
hê van die bostaande inligting, 
is u reeds ’n stappie voor die res. 
Die bepaling van die primêre 
marktendens is die eerste stap in 
akkurate tegniese analise, aange
sien dit be palend is van die keuse 
van tegniese indikatore wat meer 
geskik is vir bepaalde tendense. 
Die komende artikels sal verder 
fokus op tegniese indikatore wat 
statisties meer geskik is vir sekere 
marktendense. 

Vir meer inligting of om 
kompeterende opsiepryse 

op ’n groot verskeidenheid kom
mo diteite te bekom, skakel vir 
Susari Geldenhuys by 018 464 
7430 of 072 116 9999 of epos 
Susari.Geldenhuys@senwes.co.za.

* Die berekeninge van die tegniese 
indikatore is buite die bestek van die 
artikel, en word nie bespreek nie. Vir 
verdere navrae in die verband, kontak 
jou professionele en kundige Safex 
makelaar. 

Figuur 2: Interpretasie van ADX.
BRON: SAAMGESTEL IN DIE METASTOCK (2011) DATABASIS.
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R4,30000

LYMAN POWDER SYSTEM
GEN 6 COMPACT
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Slegs 2 
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300WM
CLASSIC S202
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R35,00000

30-06
CLASSIC S202
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CLASSIC S202
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7x64 
SAUER MOD 202

11094656
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beskikbaar

Slegs 2 

beskikbaar

Slegs 3 

beskikbaar

R46,00000

375 H&H 
MOD 202
10098665

Slegs 1 

beskikbaar



SENWES Scenario  • Apr/Mei 2016  41   

•••RUBRIEK

JACO KRUGER

DEEL 8

Kom ons kyk na knaldem
pers. Meeste van my gene

rasie skuts (ek bedoel aan die 
verkeerde kant van veertig), is nie 
baie gemaklik met knaldempers 
nie. Hulle ken dit nie en twee
dens het hulle daarsonder groot
geword. Ons glo ook ’n jaggeweer 
moet ’n houtkolf hê en nie ’n 
sintetiese kolf nie.

Maar kom ek stel julle gerus 
 knaldempers werk. Dit is die 
moeite werd om te verander, al 
is dit nie altyd lekker om my 
spoggeweer se loop te laat skroef
draadsny nie. 

Die eerste ding van knaldem
pers is dat dit nie klink soos in 
die movies nie, veral nie die James 
Bond movies nie. Goeie knaldem
pers demp die klank met 2025 
desibel. Maar saam met dit ver
minder dit die terugslag van die 
kaliber. En dit is die lekker deel 
van ’n knaldemper. Dit maak jou 
groter kalibers se terugslag meer 
hanteerbaar wat baie lekker is, 
byvoorbeeld die 300 Win Mag.

Knaldempers het niks te doen 
met die akkuraatheid van die 
wapen nie. Die meeste skuts skiet 
beter, maar dit het te doen met 

EK KRY BAIE VRAE OOR 

DIE GEBRUIK VAN  ‘N 

KNALDEMPER (SILEN CER). 

GAAN DIT DIE KLANK 

WEG VAT? WERK DIT VIR 

DIE TERUGSLAG (RECOIL)?

die terugslag van die geweer, wat 
nou minder is. 

Ek het ’n eksperiment met 
my 308 gedoen. Chris Hendrik, 
’n goeie vriend van my se seun, 
is skietmal soos ek (hy is 13 jaar 
oud).

Hy het met die 308 op 300 
meter na die springboktabel 
geskiet, sonder ’n knaldemper. 
Uit die drie skote was een ’n 
doodskoot en die ander... wel ons 
sou die bok moes gaan soek.

Met die tweede rondte het hy 
met die knaldemper op geskiet.

Al drie skote was doodskote. 
Nie oor die meer gedempte klank 
nie, maar oor die verminderde 
terug slag. So, daar is definitief 
plek vir knaldempers op die skiet
baan en in die jagveld.

Maak seker julle kry die regte 
knaldempers. Jy kry knaldempers 
wat van staal en van aluminium 
gemaak is. Gewig speel hier ’n rol 
 kyk mooi wat vir jou die beste 
is. Vermy die man by die braai 

wat vir jou sê dit kan nie te moei
lik wees om een te maak nie.

Glo my, daar gaan baie tegno
logie en werk in goeie knaldem
pers in. Die belangrikste is hoe 
dit op die loop gesit word. Dit 
bepaal of die knaldemper gaan 
werk of nie. 90% van die gevalle 
waar skuts hul vertroue in knal
dempers verloor het, is weens die 
feit dat die knaldemper nie perfek 
op die loop aangebring is nie. Die 
sny van die skroefdraad is baie 
belangrik omdat die knaldemper 
dan ’n verlenging van die loop is.

Kry dus ’n goeie geweersmid 
om die opsitwerk te doen (skroef
draad te sny)  dit gaan maak dat 
die knaldemper werk of nie.

Slotsom, as jy nog nie ’n knal
demper probeer het nie, gaan 
probeer dit gerus. Jy gaan aange
naam verras wees en ja, jy raak 
gewoond aan jou jaggeweer wat 
nou anders lyk. Jy gaan ook beslis 
beter skiet.

Hinterland Wapens verkoop 
’n baie goeie reeks knaldempers  
skakel hulle gerus.

En soos die man van Potch sê, 
bewe raak.

Lekker skiet.

Jaco Kruger het sy nasionale kleure in 
Benchrest skiet verwerf en het sy land 
verskeie kere verteenwoordig. Hy is ook 
’n aktiewe SA Jagterslid. AFGRI Town&Country en Senwes Village is handelsmerke van Hinterland

AFGRI Town&Country and Senwes Village are trademarks of Hinterland
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GAME LODGE, bed & ontbyt, wildbesigtiging 

asook ‘n rug & nek spa-behandeling ingesluit!

“Give-Away”“Give-Away”

*Kompetisiereëls op promosie pamflet  [sen/komp0050]

R2,60000

SCOPE 3-9X40 M NP 
PROSTAFF NIKON

18208067213

R18000

FEDERAL 223 REM55 
AMERICAN EAGLE FMJ BT

29465084189

R34000

BLACK / GREEN / CAMO
11100140 / 11098748 

/ 11100141

RIFLE BAG 48” 600D HD PADDING SSG

R2,45000

LEE BREECH LOCK 
CHALLENGER KIT

11047489

R4,30000

LYMAN POWDER SYSTEM
GEN 6 COMPACT

11516705501

R1,15000

LYMAN ELECTRONIC 
SCALE MICRO-TOUCH 1500 

11100270

R2,30000

F-1 CHRONY 
CHRONOGRAAF
787387000082

R58000

WILD LITE KIT 
(WL-6)

11100272

R1,35000

SPOTLIGHT HID 
35W SNIPER

10119436

R28000

PARKA CAMO 2ND HAND 
 S / M / L / XL / 2XL /3XL

11100273+

SAUER S202 RIFLES
Slegs beskikbaar by:
   HUNTEX     NAMPO

R48,00000

30-06
TAKE DOWN S202

11094654
Slegs 3 

beskikbaar

22-250
CLASSIC S202

11094649

R34,00000

243
CLASSIC S202

11094652

Slegs 2 

beskikbaar

Slegs 2 

beskikbaar

R38,00000

300WM
CLASSIC S202

11094657
Slegs 3 

beskikbaar

R35,00000

30-06
CLASSIC S202

11094655

308
CLASSIC S202

11094653

7x64 
SAUER MOD 202

11094656

Slegs 3 

beskikbaar

Slegs 2 

beskikbaar

Slegs 3 

beskikbaar

R46,00000

375 H&H 
MOD 202
10098665

Slegs 1 

beskikbaar
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Desember, alhoewel Januarie tot 
einde Februarie die algemene 
planttyd is. Plant in rye van 45 
of 90 cm en nie dieper as 25 mm 
nie. Ideaal moet plante ongeveer 
40 cm in die ry gespasieer wees. 
Onder droëland word ongeveer 
2 kg saad per hektaar en onder 
besproeiing ongeveer 3.5 kg saad 
per hektaar geplant. 

Die droëmateriaal is hoogs 
verteerbaar en dit is goeie voer vir 
skape en beeste. Vir beeste is dit 
beter om die radyse uit te trek of 
uit te ploeg en heel te voer, maar 
skape bewei dit baie effektief. 

Dit is meer suurverdraagsaam 
as byvoorbeeld mielies. Bemes 
tydens planttyd die plant deur 
’n kunsmismengsel van N, P en 
K onder en eenkant van die saad 
in die ry toe te dien met peile 
soortgelyk aan dié vir groenvoer
produksie toegedien. Indien die 
voedingstatus van die grond 
goed is, kan met plant ongeveer 
30 kg N/ha toegedien word. ’n 
Topbemesting van 50 – 70 kg 
stikstof/ha kan vyf tot ses weke na 
plant toegedien word as die vog
status gunstig is.

Nooitgedacht is die ouer kultivar, 
maar is steeds gewild vanweë sy 
goeie reputasie onder boere, en 
met reg so. Endurance is ’n unieke 
laat blom, sagte blaartipe voer
radys, met ’n knol en blaarmate
riaal van goeie kwaliteit. Dit lewer 
gewoonlik produksie tot die einde 
van Augustus en in sommige ge
biede selfs tot middel September.

GROENVOERE
Groenvoer bestaan uit drie soorte 
gewasse, hawer, korog en stoelrog, 
waarvan hawer die smaaklikste vir 
vee is. Hawer is egter ook die mees 
kouegevoelig en indien wintertem
perature gereeld laer as 5°C daal, 
behoort korog of stoelrog meer 
suksesvol te wees. 
Uit die gewasse is stoelrog die 
mees koueverdraagsaam en kan dit 
temperature onder 15°C steeds 
goed verdra.

Groenvoere word net soos 
koringkultivars onderverdeel in 
winter, lente en intermediêre 
tipes. Wintertipes het ’n koue
behoefte (vernalisasie) voordat 
dit oor sal gaan na saadvorming. 
Lentetipes daarenteen het geen 
kouebehoefte om in saad te kom 
nie. Intermediêre tipes lê tussen 
winter en lentetipes, wat hul 
kouebehoefte vir saadvorming 
betref. Hulle kom nooit so gou in 
die saad soos lentetipes nie, maar 
het ook nie ’n kouebehoefte nie. 

Die groeiklasse wat die beste 
vir groenvoerweiding geskik is, is 
die intermediêre en wintertipes. 
Redelik tot uitstekende hergroei 
ná beweiding word van dié groepe 
verkry. Lentetipe groenvoerkulti
vars het egter ’n baie meer spesi
fieke aanwending. 

Moontlike Produksie: (Somerreënval)
Reënval 

(mm)
t DM / 

ha
KVE / ha vir 120 

dae
550 – 600 4 35

600 – 800 6 50

>800 10 85

DM = Droëmateriaal 
KVE = Kleinvee-eenhede.
t = ton

Winterweiding gapingvullers: 
Watter is die opsies?

Japannese Radys en al die 
kleingraan groenvoere (stoel   

  rog, korog en swart en witha
wer) is die gewasse wat die poten
siële gapings in jou voervloei 
aan die einde van die herfs, deur 
die winter en in die vroeë lente 
kan aanvul. Dié gewasse word 
gewoonlik onder droëlandtoestan
de verbou indien vogbewaring 
toegepas kon word. Anders 
is besproeiing of aanvullende 
besproeiing nodig vir suksesvolle 
verbouing. 

JAPANNESE RADYS 
Japannese radys is waarskynlik die 
mees onderskatte voergewas in 
SuidAfrika. Daar is geen ander 
gewas wat water en kunsmis so 
doeltreffend omskakel in voer soos 
Japannese radys nie. Dit is ’n sap
pige voerbron vir vee in die droë 
wintermaande. Dit is veral nuttig 
waar min of geen weiding onder 
besproeiing beskikbaar is nie. 
Dis goed aangepas vir die koeler 
oostelike dele en word in die herfs 
en winter tot in die vroeë lente 
benut. Dit is nie rypgevoelig nie 
en benodig ongeveer 350 mm 
reën oor die viermaandegroei tyd
perk. 

Japannese radys groei die 
beste op ligte sand of sandleem
gronde. Vermy gedeeltes wat 
ge neig is om te versuip. Die fyn 
saad van Japannese radys vereis 
’n goed voorbereide, ferm saad
bed vir suksesvolle vestiging. Pas 
vogbewaringspraktyke toe in die 
maande wat die planttyd vooraf
gaan. Dit kan loon om die saad 
vas te rol. 

Planttyd in die koeler produk
siegebiede is vroeg tot middel 

KULTIVARS
Daar is onder andere twee Japan  
nese radyskultivars beskikbaar, 
Endurance en Nooitgedacht. 



Ons help jou om die hoë opbrengste vir ’n vooruitstrewende 
boerdery te behaal. Ons witbasterpakket is ’n seker keuse vir 
goeie risikobestuur en optimale opbrengste. Ons is verbind 
tot jou sukses.

ONS IS DAARIN VIR 
DIE LANG TERMYN.

www.pannar.com | infoserve@pannar.co.za Saam boer ons 
vir die toekoms™
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UITSONDERLIKE PRODUKTE 
EN GEWASPAKKETTE

ULTRAMODERNE 
NAVORSING EN 

ONTWIKKELINGSTEGNOLOGIE

GEWASVOORSORG OPTIMALISEER 
PRODUKSIE

GEWASBESKERMINGS-
BESTUURSPRAKTYKE
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AGTERGROND

Internasionale fundamentele 
faktore:
Wêreld ekonomiese toestande, of 
verwagte toestande, speel ’n groot 
rol in die prysvorming van verskeie 
kommoditeite soos energie, metale 
en sagtekommoditeite soos grane 
en oliesade. Ons kan goed onthou 
hoe kommoditeitspryse drasties 
in 2007 en 2008 gestyg het. Chi
na se BBPgroeikoers was in die 

omgewing van 16% en projeksies 
is gemaak dat dit binne 5 jaar tot 
20% kon styg. Daar was vrese dat 
die wêreld nie genoegsame energie, 
metale en voedsel gaan hê om aan 
die enorme geprojekteerde vraag 
te voldoen nie. Dit het die meeste 
kommoditeite sterk gesteun, maar 
toe kom die finansiële krisis van 
2009, wat pryse van kommoditeite 
laat vryval het. Die wêreldekono
mie het weer ’n bietjie kop opgetel, 
maar weer teruggesak. Die wêreld 

se ekonomiese groeikoers in terme 
van BBP is net bo die 3%. Die 
verwagting is dat dit weer kan 
herstel na 4%. Op hierdie stadium 
plaas die trae ekonomiese groei
koers in die wêreld ’n redelike 
demper op kommoditeitspryse 
soos grane en oliesade.

Internasionale graan- en  
oliesadesituasie:
Weens verskeie faktore het die 
wêreld se oordragvoorraad van 
die vernaamste grane en oliesade 
as ’n persentasie redelik vinnig 
die afgelope vier jaar gestyg. Een 
rede is die verlangsaming van die 
wêreldekonomie. Die grootste 
produksiegebiede het die afgelope 
jare baie goeie toestande beleef en 
deur genetiese vordering verbeter 
die meeste gewasse se produksie
vermoë. Indien ’n kommoditeit se 
oordragvoorraad hoër as 15% van 
die verbruik styg, plaas dit ’n dem
per op die prys. Daar is dus geen 
dringendheid om op voorraad te 
sit nie aangesien daar volgens die 
mark genoeg van die kommodi
teit in die wêreld beskikbaar is. 
Die wêreldoordragvoorraad van 
mielies, sojabone en koring as ’n 
persentasie van verbruik is almal 
bo die vlak van 15%. Grafiek 2 
illustreer die verloop van die oor
dragvoorraad as ’n % van die ver
bruik in die wêreld.

Al drie gewasse wat onder 
bespreking is het amper dieselfde 
prystendens gevolg. Die mielie en 
koringprys beweeg die afgelope 15 
maande reeds sywaarts. Die soja

Grafiek 1. Die wêreld ekonomiese groei in terme van Bruto Produksie Waarde 
(IMF).

Grafiek 2. Die oordragvoorraad as 'n persentasie van verbruik van die belang rik-
ste gewasse in die wêreld.
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boonprys het eers later sy dalen
de tendens begin, maar beweeg 
sywaarts. Tensy die Amerikaners ’n 
strawwe droogte die volgende jaar 
ervaar, word verwag dat die mie
lie en koringprys vir eers op dié 
vlakke gaan bly.

Om op te som: die internasio
nale sagtekommoditeitpryse is aan 
die pap kant en wat ons pryse aan
betref kan ons nie veel ondersteu
ning van daardie kant af verwag 
nie.

PLAASLIK
Witmielies en geelmielies
Wit en geelmielies het vanaf R500 
bo die berekende invoerpariteit
prys wat gedurende Janua rie 2015 
gegeld het, tot R750/ton hoër as 
die berekende invoer pariteitsprys 

Grafiek 3. Die prysbeweging van mielies, sojabone en SRW-koring op CBOT.

Grafiek 4. Witmielies: Spotprys, berekende en invoerpryse (Randfontein).

beweeg gedurende Maart 2016. 
Ons weet dat SuidAfrika van ’n 
groot mielieoorskot tot ’n mie
lietekort binne een seisoen kan 
beweeg. Veral ten opsigte van 
witmielies het die Safex kontant
prys tot heelwat bo die berekende 
invoerpariteit beweeg. Die droogte 
in witmielieproduserende gebiede 
en die onsekerheid oor waar ge
noegsame witmielies ingevoer kan 
word, gee aanleiding tot die situa
sie. Die droogte is in volle swang 
en daar word oor die kort termyn 
nie uitkoms gesien nie. Dit gaan 
waarskynlik die mielieprys op hier
die vlakke tot ten minste Desem
ber 2016 ondersteun. Die rand/
dollar wisselkoers is ’n verdere 
faktor wat die prys op ’n stadium 
sterk ondersteun het. Die wissel

koers ry wipplank en moet dop
gehou word. Die Nasionale Oes
skattingskomitee het die tweede 
oesskatting vir die seisoen op 25 
Februarie uitgebring. In die weste 
van die somerreënvalgebied kan 
in meeste gevalle nog nie ’n oes
skatting gedoen word nie omdat 
die meeste mielies nog nie koppe 
gevorm het nie. Die kanse is goed 
dat die volgende NOKskatting 
baie laer vir die weste aangepas kan 
word. Die NAMC het in sy nuut
ste skatting van 29 Februarie 2016 
die verwagte witmielieinvoe re 
op 1.15 miljoen ton geskat en die 
verwagte geelmielieinvoere op 
2.75 miljoen ton.

Oliesade kompleks
Nieteenstaande groot wêreld en 
Amerikaanse oordragvoorrade het 
ons sonneblom en sojaboonpryse 
sterk opwaarts beweeg. Die El 
Niñoseisoen met laer reënval en 
hoë temperature het sonneblom 
en sojaboonopbrengste negatief 
beïnvloed. Dit het wel na die 
eerste oesskatting van die NOK 
redelik laer beweeg. Die versterk
ing van die rand het ook saamgeval 
met die eerste oesskatting, wat 
die prys onder druk plaas. Die 
sonneblom en sojaboonprys het 
vanaf die begin van Januarie begin 
daal as gevolg van die verwagte 
stroopdrukte. Die sonneblomprys 
het gestyg weens die droogte in die 
EUsone, wat sonneblom en son
neblomprodukte skaars en duurder 
maak. ‘n Verklaring vir die skerp 
styging in die pryse van die twee 
kommoditeite is te vinde in die 
berekende vraag en aanbodsituasie 
vir sonneblom en sojabone.

Sonneblom
Hoewel daar die seisoen amper 
110,000 hektaar meer sonneblom 
volgens die NOK aangeplant was, 
is die verwagte opbrengs soveel 
laer dat 90,000 ton ingevoer sal 
moet word, volgens die NAMC. 

> VERVOLG OP BLADSY 46
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Daar is gerugte dat Durban Hawe 
nie vanjaar sonneblominvoere gaan 
hanteer nie weens die groot hoe
veelheid mielies, sojabone, koring 
asook oliekoekmeel wat ingevoer 
moet word. Dit gaan aanleiding 
gee dat sonneblom in ’n tekortsitu
asie vir die volgende bemarkings
jaar gaan verkeer. Dit is sterk 
prysondersteunend.
 
Sojabone
Daar is hierdie seisoen sowat 
167,000 hektaar minder sojabone 
aangeplant teenoor die vorige 
seisoen. Die droogte en hittego
lf gedurende Januarie 2016 het 
opbrengste aansienlik benadeel. 
Dit gee aanleiding daartoe dat ’n 
berekende 200,000 ton sojabone 
ingevoer moet word. Dit sluit nie 
die verwagte invoere van 600,000 
ton oliekoek en 170,000 ton 
sojaboon olie in nie. Dit bring mee 
dat die sojaboonprys vir die groot
ste deel van die bemarkingsjaar in 
die omgewing van die berekende 
invoerpariteit gaan beweeg. Ons 
kan eers vanaf Oktober/November 
’n sterk prysbeweging verwag.

OPSOMMING EN GEVOLGTREKKING
Nieteenstaande lae internasionale 
pryse van die meeste graan en 
oliesaadkommoditeite, beweeg die 
pryse van mielies, sonneblom en 
sojabone op die JSE op hoë vlakke. 
Die pryse beweeg meestal in die 
omgewing van die berekende in
voerpariteit en hoër. Hoe hoër die 
onsekerheid oor beskikbaarheid van 
die kommoditeit hoe hoër die prys, 
soos in die geval van witmielies 
en sonneblom. Die swakker rand 
help prysbeweging aan. Na alle 
waarskyn lik kan dié prystendens 
vir ’n tyd voortduur. Pryse sal weer 
laer beweeg wanneer daar meer 
seker heid oor die situasie in die 
2017/2018 bemarkingsjaar is. 

GRAANMARKVOORUITSIGTE
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Grafiek 5. Die kontantprysbeweging van sonneblom en sojabone op die JSE.

Tabel 1. Vraag en aanbod van sonneblom in Suid-Afrika.
BEMARKINGSJAAR

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
Hektare  453 350  504 700  598 950  576 000  687 150 
Opbrengs 1,15 1,10 1,39 1,15 1,00
Totale oes 521 353 556 987 831 942 659 981 686 738 
Beginvoorraad  109 003  81 302  47 116  92 927  44 207 
Invoere  11 708  94 475  63 000  40 000   
Surplus  5 746  4 689  6 000  5 000  5 000 
Aanpassing (Plaasverbruik)  14 822 
Beskikbare sonneblom  647 810  722 631  948 057  797 908  735 945 
Menslike verbruik  910  1 162  500  650  850 
Dierlike verbruik  3 016  2 777  3 000  8 100  9 000 
Gepers vir olie en oliekoek  568 643  662 612  850 000  740 000  740 000 
Ander  8 356  8 956  9 241  7 381  8 500 
Plaaslike vraag  580 925  675 507  862 741  756 131  758 350 
Uitvoere  47  8  50 210  100 
Totale vraag  580 972  675 515  862 791  756 341  758 450 
Eindvoorraad  81 302  47 116  85 266  41 567  -22 505 
Oordrag as % van verbruik 14,0% 7,0% 9,9% 5,5% 3,0%
Benodigde pyplyn  82 000 
Benodigde invoere 
(met pyplyn)

 90 000 

Tabel 2. Vraag en aanbod van sojabone in Suid-Afrika.
BEMARKINGSJAAR

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
Hektare  472 000  516 500  502 900  687 300  519 800 
Opbrengs 1,38 1,52 1,89 1,56 1,39
Lewerbare oes  651 360  787 094  947 967  1 069 989  724 549 
Kommersiële lewering  623 900  762 311  919 723  1 038 000  692 600 
Terughoudings  26 100  24 783  30 000  32 000  32 000 
Beginvoorraad  306 100  61 806  61 806  63 704  83 254 
Invoere  300  500  102 977  140 000     
Surplus  2 572      8 650  8 000 
Beskikbare sojabone  930 300  849 400  1 084 506  1 250 354  783 854 
Menslike verbruik  27 000  24 860  25 319  24 500  24 500 
Dierlike verbruik  144 700  155 000  118 598  124 000  124 000 
Gepers vir olie en oliekoek  412 300  561 382  861 631  1 000 000  750 000 
Ander  42 100  11 580  14 678  14 100  14 000 
Plaaslike vraag  626 100  752 822  1 020 226  1 162 600  912 500 
Uitvoere  157 500  15 390  576  4 500  4 500 
Totale vraag  783 600  768 212  1 020 802  1 167 100  917 000 
Eindvoorraad  68 639  61 806  63 704  83 254  -133 146 
Oordrag as % van verbruik 11,0% 8,2% 6,2% 7,2% 14,6%

Benodigde pyplyn  127 900 
Benodigde invoere  200 000 
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Langverwagte reën 
ontwyk meeste in gebied
THYS GROBBELAAR
SENIOR GRAANANALIS, SENWES 
GRAINLINK

P rodusente het in die eerste 
plek gesukkel om hul 

somergewasse betyds in die grond 
te kry. Daarna het dit klimatolo
gies maar sukkelsukkel in die 
weste gegaan. Wat veral kenmer
kend van hierdie seisoen is, is die 
kolkol effek wat veral geluksreën
buie gehad het. In een distrik is 
daar produsente wat ’n normale 
oes verwag terwyl ’n produsent nie 
een kilometer verder nie, ’n totale 
misoes belewe.

REËNVAL HIERDIE SEISOEN
Die meegaande kaart van die 
SuidAfrikaanse Weerdiens dui 
die gebiede aan wat 0% tot 50%, 
50% tot 75% en 75% tot 100% 
van die normale kumulatiewe 
seisoenale reënval hierdie seisoen 
ontvang het. Dit is duidelik dat 
die westelike gedeelte van die 
sentrale binneland veral gebuk 
gegaan het onder ondernormale 
reënval hierdie seisoen. Om slegs 
50% van die kumulatiewe reënval 
te ontvang tot en met einde Janu

arie beteken meestal net een ding, 
en dit is moeilikheid. Verskeie 
distrikte soos Bultfontein, Hoop
stad, Theunissen en Bothaville het 
slegs 35% van die kumulatiewe 
seisoenale reënval ontvang. Daar 
is gedeeltes van Noordwes en 
Mpuma langa wat darem relatief 

DIE VOORSPELDE EL NIÑO 

SEISOEN HET IN ALLE ERNS 

TOEGESLAAN EN VERAL 

DIE WESTELIKE GEDEELTE 

VAN DIE SOMERREËNVAL

GEBIED VAN SUIDAFRIKA 

BAIE NADELIG GERAAK. 

meer reënval ontvang het. Die 
reënvalsyfers vir Februarie was ten 
tye van die skryf van die artikel 
nog nie beskikbaar nie. Ons weet 
egter dat die westelike gebied 
weer aan die agterspeen gesuig 
het en minder as normale reënval 
gedurende Februarie ontvang het.

Persentasie normale reënval vir die seisoen  
(Julie 2015 - Januarie 2016)
(Gebaseer op voorlopige data, normale tydperk 1981-2010)

Hierdie is ’n gesig wat mens nie graag wil sien nie, maar wat hier-
die seisoen ’n realiteit is - mielies wat in die Noordwes provinsie op 
hierdie stadium besig is om totaal te verdroog. Reën sal die mielies 
waarskynlik nie meer kan red nie. Mens kan sien dat die mielies 
wat besig is om te verdroog, die bestuiwingproses terughou terwyl 
die mielieplante wat meer vog tot hulle beskikking het, reeds in 
bestuiwing gegaan het.
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Februa rie die kritiese maand om
dat die meeste mielies nou moet 
bestuif. Mielies is op sy gevoe
ligste stadium wanneer dit moet 
bestuif en dan het die gewas vol
doende vog nodig. Die situasie 
gee daartoe aanleiding dat die 
mielie opbrengs in veral die wes
telike gedeelte onder groot druk 
verkeer indien die gewas aan 
vogstremming blootgestel is.

Daar is baie lande wat braak lê 
en wat nie geplant kon word nie. 
Die verwagting was dat koring 
waarskynlik hierdie seisoen op 
groter skaal verbou sou word. Met 
die situasie soos tans beskryf, is 
daar nie eens ’n geringe kans dat ’n 
mens dit kan waag om koring te 
plant nie. Die grondprofiel moet 
ten minste oor 120 millimeter 
plantbeskikbare water beskik voor
dat ’n mens enigsins daaraan kan 
dink om koring te plant. Koring 
word gedurende die jaar geplant 
wanneer dit gewoonlik nie reën 
nie. Dit sou finansiële selfmoord 
wees om koring op grond te plant 
wat nie oor ge noegsame grondvog 
beskik nie. Die ideaal is dat die 
grond oor meer as 300 milli meter 
plant beskikbare vog moet beskik 
voordat jy koring oorweeg. ’n 
Alge mene riglyn is dat ongeveer 
7 kg koring vir elke millimeter 
plantbeskikbare vog in die grond 
verwag kan word.

Februarie 2016 reënval as % van die langtermyngemiddeld

Die reënval vir die periode 1 Julie 2015 tot 29 Februarie 2016 as % van die 
langtermyngemiddeld

Die kumulatiewe reënval vir die 
2015/2016 seisoen, wat vanaf 1 
Julie 2015 tot 29 Februarie 2016 
strek, word in bostaande kaart 
aangedui. Die brandpunt is die 
distrikte Wesselsbron, Bultfontein, 
Hoopstad en Theunissen. Die 
distrikte het net ’n derde van die 
seisoenale reënval ontvang. Die 

droë seisoen volg op ’n vorige 
seisoen wat ook droog geëindig 
het. Ons vertrou dat goeie reën 
betyds sal val. Hier is veral baie 
sonneblom laat in die seisoen 
aangeplant. Die sonneblom is in 
die meeste gevalle nog baie jonk 
en benodig heelwat vog om die 
produksieproses te kan voltooi. 

Bostaande kaart dui die Februa
rie 2016 reënval as ’n persentasie 
van die langtermyn Februarie 
reënval aan. Dit het baie min oor 
die tra disionele Senwes gebied 
 gereën gedurende Febru arie 
2016. Dit is slegs oor die Kop
pies, Vredefort en Sasolburg 
gebiede waar dit wesenlik gereën 
het. Weens die seisoen wat so 
laat ’n aanvang geneem het, is 

Dit lyk of El Niño besig is om sy 
greep te verloor. Die weeklikse 
NINO 3.4 indeks is besig om te 
verswak, veral drasties die afgelope 
tyd. Die seetemperature in die 
Nino34 gebied is besig om af te 
koel nadat dit die warmste seker 
nog was in menseheugenis.

OPSOMMING EN GEVOLGTREKKING
Ons het almal gehoop dat die 
voorspelde El Niño soos geduren
de die 1997/98 seisoen ongesiens 
verby sou gaan. Dit het egter nie, 
en sy invloed was dieselfde as in 
die 1963/64, 1972/73, 1983/84, 
1991/92 en die 2006/07 seisoene, 
wat sterk El Niñotipe seisoene 
was en veral die westelike gedeelte 
van die somersaaigebied wat erg 
deurgeloop het onder droogte. 
Ons bid, hoop en vertrou dat ons 
van die El Niñospook gevrywaar 
gaan wees vir die volgende paar 
jaar. 
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Jaco Minnaar is pas aangewys 
as die nuwe Voorsitter van 
Graan SA.

Senwes se Jaco Minnaar 
die nuwe vuur agter Graan SA
JACO MINNAAR IS BY DIE 

AFGELOPE GRAAN SA 

KONGRES BY NAMPO PARK 

AS DIE NUWE VOORSITTER 

AANGEWYS.

AUBREY KRUGER

Die 39jarige Jaco is al vir 
’n geruime tyd in landbou 

betrokke, sowat 17 jaar om presies 
te wees.

Hy sal in sy ampstermyn ’n 
hele paar moeilike sake op die 
agenda van Graan SA moet han
teer. Hy noem dat die hele bedryf 
tans swaar trek as gevolg van die 
droogte en dat dit in ’n sekere op
sig ’n baie regverdige droogte is.

Voedselsekerheid is tans die 
brandpunt en daar moet verseker 
word dat die aangeplante hektare 
volgende jaar normaliseer.  Daar
benewens is een van sy ander 
doelwitte om landbouprodusente 
lewensvatbaar te hou, beide op 
sosiale en ekonomiese vlak. Dan 
ook om na die welstand  van 
kommersiële en opkomende 
produsente  te kyk en om seker 
te maak dat die sektor meer kom
peterend is. Bykomend moet daar 
ook na opleiding en geleenthede, 
wat binne die markplek bestaan, 
gekyk word.

Jaco is uitgeknip vir die posisie 
en boer al vir 17 jaar lank. Hy is 
al vir ’n geruime tyd deel van die 
raamwerk by Graan SA, waar hy 
oor tyd betrokke was by onder 
meer die dagbestuur, die oudit en 
bemarkingskomitees. Om dit aan 
te vul was Jaco ook vanaf 2003 tot 
2011 deel van Vrystaat Landbou, 
waar hy op verskeie komitees ge
dien het.

In Senwes sirkels is Jaco ook 
alombekend en hy is sedert Au
gustus 2011 ’n lid van die Senwes 
Direksie.

Jaco is totaal gerat vir die ver
troue wat daar in hom gestel is. 
“Ek dink dit gaan ’n groot uitda
ging wees, veral inaggenome dat 
ek voorgangers opvolg wat hulle 
uitstekend van hulle taak gekwyt 
het. Dit op sigself is baie intimi
derend.” 

Op die opmerking dat hy juis 
in die moeilike tyd oorneem, het 
die Hennenman boorling gesê dat 
almal besef dat die volgende tyd
perk baie uitdagend gaan wees.

Jaco is ’n produsent en boer op 
sy plaas Botesrust, waar hulle ’n 
gemengde saaiboerdery het en ook 
op vee en wild fokus. Hy het ook 
al in wild belê en vennootskappe 
in die verband aangegaan. Hy is al 
vir 12 jaar getroud met Nicolene 
en hulle het twee kinders Hen
ke (8) en Daniel (4).

Jaco se termyn sal vanaf 
Maart vanjaar tot by die 
2017 Graan SA kongres 
strek. Hoewel hy ’n bekende 
van het, voel Jaco dat hy 
homself al bewys het 
in sy eie reg, sy 
eie stem
pel gaan 
afdruk en 
dat elke persoon maar sy 
eie potjie moet krap. Jaco is ’n 
introvert, maar dit gaan hom 
nie keer om die bul by die 
horings te pak nie. “Hier is ’n 
werk om gedoen te word!”

Jaco neem die leisels oor 
by die uittredende Voorsit

ter, Louw Steytler, met Andries 
Theron en Preline Swart as sy 
ondervoorsitters.

Die uittredende Louw se 
boodskap aan produsente is om 
nooit hulle posisie te onderskat 
nie. Hy sê dat grond steeds die 
hoeksteen van voedselsekuriteit 
is. “Ek het ongelooflike dinge 
in landbou gesien, regoor al die 
kleurgrense.”  



Die besproeiingskoringkultivars PAN 3400, PAN 3471 
en PAN 3497 behaal groot sukses in die kommersiële 
aanplantings en beskik oor goeie siekteverdraagsaamheid 
en graderingseienskappe. Die wenkombinasie van 
droëland- en besproeiingkultivars is ’n goeie keuse.

www.pannar.com | infoserve@pannar.co.za

VAN LAND TOT FEES: 
PLAAS JY BROOD 
OP DIE TAFEL.

Saam boer ons 
vir die toekoms™
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Schoeman lei Grasland
Grasland is in goeie hande 

en Senwes Scenario het 
by Besturende Direkteur, Etienne 
Schoeman, gaan inloer. Dit was ’n  
termyn met talle verwikkelinge by 
Grasland.

Etienne het baie ondervinding, 
onder andere as Werkebestuurder 
by ’n Rus siese maatskappy, Vol
gehoue Besig heids   verbeterings en 
Strategiese Projekbestuurder by 
Hernic Ferochrome en Produksie
bestuurder by Arcelor Mittal. 

SY DOEL - DIVERSIFISIKASIE
“Dit is die groot uitdaging vir 
Grasland.”  ’n Mynbou maat skap
py wat die landbou bedien. ’n 
Reeks projekte is identifiseer wat 
die besigheid in ’n heel ander rig
ting kan stuur.

Yolandi en het twee kinders, 
Miané (3) en Keira (2). Dié 
Metallurgiese Ingenieur het ’n B. 
Ing. graad en het sy honneurs en 
meestersgrade in 2003 en 2004 
behaal. Hy het buitelandse erva
ring in NieuSeeland en ’n MBA. 
Sy fokus: “Wye besigheid is my 
passie asook om mense te ontwik
kel.” 

Die Vereeniginggebore Etienne 
wat by Overvaal gematrikuleer 
het, was in sy dae ’n goeie gimnas, 
waar presisie van kardinale belang 
is, en so is ons ook verseker dat 
hy Grasland met nougesetheid sal 
bestuur en uitstekende resultate sal 
behaal. 

Etienne Schoeman, Besturen-
de Direkteur van Grasland.

AUBREY KRUGER

Sy motto is geskoei op Steve 
Jobs se “focus and simplicity.” 
“Mens moet min genoeg, goed 
doen.” Komplekse dinge in een
voudiger pakkies opbreek.

Grasland het in laaste jaar heel
wat her  struk turering gehad. Die 
hoof  kantoor het van Lichten burg 
na Senwes hoofkantoor in Klerks
dorp geskuif, daar was rasionalise
ring op myne en die maatskappy 
is herbemark vir meer sigbaarheid.

WIE IS GRASLAND?
Grasland is ’n mynboumaatskappy 
wat fokus op volhoubare besigheid 
en klantetevredenheid en kwaliteit 
is vir hul die belangrikste.

FAMILIE
Etienne is vier jaar getroud met 
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Tydens die finaal, wat oor 
twee dae in Januarie 2016 

by die John Deere hoofkantoor in 
Boksburg plaasgevind het, moes 
die top finaliste behoorlik uithaal 
om te wys wat hulle kan doen.
Ons twee deelnemers was Myburg 
de Bruyn, Trekkertegnikus van 
Senwes Equipment by Wessels
bron en Muller van Heerden, 
Trekkertegnikus van Senwes 
Equipment by Lichtenburg.

Aan die einde het Myburg die 
derde plek opge raap, met sy vrou, 
Amy de Bruyn, ook teenwoordig. 
Muller het in die top tien geëindig.

Tydens die twee dae moes hulle 
tien toetste aflê, vyf prakties en vyf 
teoreties, waarvan ses op die eerste 
dag plaasgevind het en die res op 
die tweede dag.

 Dié reeks toetse was die pylvak 
van ’n maandelange proses om die 
beste tegnici te sif. Eers was daar ’n 
paar honderd inskrywings, waarna 
hulle tot slegs 50 uitgedun is. Sen
wes Scenario het oor die twee berig 
toe hulle deel was van ’n groep van 

Senwes Equipment 
tegnici wys hul staal
Myburg en Muller tel onder John Deere se top tien

SENWES EQUIPMENT 

TEGNICI HET 

UITSTEKEND PRESTEER 

IN DIE FINALE BEEN 

VAN JOHN DEERE SE 

TEGNICI VAN DIE JAAR 

KOMPETISIE.

Derde plek by John 
Deere Tegnikus van 
die Jaar kompetisie! 
Trekker tegnikus van 
Senwes Equipment 
by Wesselsbron, 
Myburg de Bruyn 
ontvang sy prys 
by Jason Brantley, 
Besturende 
Direkteur van John 
Deere Suid-Afrika.

11 Senwes Equipment tegnici wat 
die eer te beurt geval het.

Vyf van die elf tegnici was van 
Kroonstad, twee van Hertzogville 
en een elk van Bothaville, Lich
ten burg, SchweizerReneke en 
Wesselsbron. Die Kroonstad vyf is 
André Chamberlain, Corné Coet
zee, Eddie Hamilton, Etienne 
Burger en Vinny Nhlapo. Die 
twee van Senwes in Hertzog
ville is Casper Botha en Gerrus 
Fourie met die ander Senwes 
manne Henk Jansen van Rens

Trekkertegnikus van 
Senwes Equipment by 

Wesselsbron, Myburg de 
Bruyn, word geluk ge-

wens deur Ferdie Pieterse, 
Uitvoerende Bestuurder, 

Senwes Equipment.

AUBREY KRUGER

burg (Botha ville), Jaco Holloway 
(SchweizerReneke), Muller van 
Lichtenburg en Myburg van Wes
selsbron.

Myburg se prys vir sy derde 
plek was ’n naweekwegbreek van 
R10 000. Muller, met sy top 10 
plek, het klaar weer vir volgende 
jaar ingeskryf met die hoop om 
een van die top drie plekke te 
verower. Die twee vertel dat hulle 
beide baie geleer het van hulself in 
die proses en ook hul diagnostiese 
vermoëns baie verbeter het. 
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JOHAN MOUTON
RCL FOODS

DIE VORIGE GESLAG 

HET ONS ALTYD 

HERINNER AAN 1933 

SE DROOGTE EN HOE 

HULLE DIT ERVAAR HET.  

DIE 2015/16 SEISOEN 

SAL SEKERLIK DEUR 

DIE HUIDIGE GESLAG 

ONTHOU WORD AS 

HULLE “33” DROOGTE.  

Ongeag die statistiek oor 
wanneer dit nou eintlik die 

ergste droogste was, is die realiteit 
dat ons voor ’n winter staan wat 
groot uitdagings bied. 

Die uithaal van onproduktiewe 
diere, herstrukturering van die 
kudde, ensovoorts is ’n oefening 
wat baie veeprodu sente reeds agter 
die rug het. Dit is goed om terug 
te staan en te vra of die probleme 
wat hierdie seisoen ervaar word, 
alles aan die droogte toe te skryf is 
en of onderliggende probleme nie 
net uitgelig is weens die droogte 
nie (Pietman Botha – Landbou
ekonoom, Februarie 2016). 
Hierdie stelling gee stof tot naden

ke, Pietman! Daar is egter die 
realiteit dat selfs produsente met 
goed beplande voervloeistel sels hul 
rieme dun moet sny om die kudde 
produktief te hou vir die komende 
seisoen, bloot weens die ongeken
de lae reënval.

’n Baie algemene vraag wat 
tans gevra word is wat gedoen kan 
word as geen ruvoer beskikbaar 
is nie. Die harde realiteit is dat 
rumendiere ruvoerbenutters is en 
ruvoer noodsaaklik is. Normale 
ruvoerinname is 2%  3% van 
liggaamsmassa. In ekstreme 
droogtetye kan ons dit beperk tot 
so laag as 0.75% van liggaams
massa maar verkieslik nie laer 
as 1% (5 kg vir ’n teelkoei) nie. 
Kragvoer wat energie en pro teïen 
insluit moet addisioneel verskaf 
word. Hier is nie sprake van hoë 
produksie nie en diere word slegs 
aan die lewe gehou sonder om 
langtermyn nadelige effekte oor te 
hou. Beperk onderhoudsbehoefte 
tot ’n minimum deur diere skui
ling teen koue te bied, bewe ging 
te beperk deur in klein kampies te 
voer, koelte en genoeg same skoon, 
vars drinkwater te verskaf. 

Vir produsente wat beperkte 
ruvoer het en addisioneel krag  
  v oer moet bygee, kan die riglyne 

Tabel 1. Aanwending van Complete Ruminant* in ‘n droogtesituasie.

Koeimassa
Totale 

inname
Complete 

Ruminant-inname Ruvoerinname

(Kg) (kg) (Kg) (%  Liggaamsmassa) (Kg) (% Liggaamsmassa)

450 8.1 2.9 0.65% 5.2 1.15%

500 9 3.3 0.65% 5.8 1.15%

550 9.9 3.6 0.65% 6.3 1.15%

Ooimassa
Totale 

inname
Complete 

Ruminant-inname Ruvoerinname

(Kg) (kg) (Kg) (%  Liggaamsmassa) (Kg) (% Liggaamsmassa)

50 1 0.5 1.00% 0.5 1.00%

60 1.2 0.6 1.00% 0.6 1.00%

70 1.4 0.7 1.00% 0.7 1.00%

* Indien Complete Ruminant nie beskikbaar is nie, kan Herbivore All in One (V22476) as 
alternatief gebruik word.

HINTERLAND DROOGTEHULPBYSTAND AAN KLANTE D
RO

OGTEHULP

Droogte – 2016

PROMOSIE-ARTIKEL
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Produsente wat 
genoegsame swak 

kwaliteit ruvoer het, 
kan “Frannie se 

mengsel” gebruik, wat 
bestaan uit 25 kilogram 
melasse, 25 kg ureum 

en 100 liter water 
gemeng.

in Tabel 1 gevolg word waar 
Complete Ruminant (V501) van 
Epol verskaf word as kragvoer
komponent.

Produsente wat genoegsame 
swak kwaliteit ruvoer het, kan 
“Frannie se mengsel” gebruik, wat 
bestaan uit 25 kilogram melasse, 
25 kg ureum en 100 liter water 
gemeng. Die mengsel word dan in 
die verhouding 1 kilogram tot 10 
kilogram swak hooi toegedien. 

Welke plan ook al gemaak 

word om diere deur die winter te 
neem, onthou hulle is rumendiere 
wat ruvoer met ’n veselfraksie be 
nodig. Indien produsente toegang 
tot ander roumateriale het om te 
oorwinter is hulle welkom om met 
ons te skakel vir raad oor die kor
rekte aanwending daarvan.

Skakel Johan Mouton by 
083 278 7746 of e-pos 

Johan.Mouton@rclfoods.com vir 
meer inligting. 
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DS. CAREL BOTMA

••• ‘N  BOER MAAK ‘N PLAN’’

GEBREEK:  
ALLES ’N RAMP

ALLES WAS MOOI EN 

GOED.  EN GOD HET  

DAAROOR GEGLIMLAG...

moeite en soms onder moeilike 
omstandighede hard moet werk 
om liggaam en siel aanmekaar te 
hou. Vir die boere het die reën te 
laat gekom, die sakeman moet sy 
onderneming aan die gang hou ten 
spyte van ’n moeilike ekonomiese 
klimaat en die werknemer moet 
langer ure werk ten einde sy werk
prestasie op standaard te hou en 
sekere doelwitte voor sperdatums 
te bereik. Jaar na jaar sit jy met 
die nimmereindigende siklus van 
harde werk, opofferings en risiko’s 
wat daarmee gepaard gaan. Jy is 
heel moontlik vasgevang in ’n 
werksituasie waarin jy baie onge
lukkig is. Werk, werk, werk “...
totdat jy terugkeer na die aarde 
toe.”

Maar die slang was listiger 
as al die diere wat God 

gemaak het en hy het die mens 
verlei. Die eens volmaakte sim
fonie van die skepping het ’n vals 
noot gekry. Trouens, dit het ont
aard in ’n chaos waarin die mens 
voortaan moes leef en werk. Die 
werklikheid waarin die mens hom
self bevind het, was onherstelbaar 
gebroke.

Binne hierdie chaotiese omge
wing waarin die mens homself 
bevind, poog ons voortdurend 
om bronne bymekaar te maak of 
die bestaande bronne te beskerm, 
want dit gee ’n mate van struktuur 
aan ons gebroke lewe en ons self
beeld. 

In die praktyk beteken dit bloot 
dat ons as gevolg van die sondeval 
hier op aarde voortdurend moet 
swoeg en sweet om ’n bestaan te 
kan maak. Die Bybel is hieroor 
baie duidelik. Kom ons kyk weer 
na Genesis 3:17. “...is die aarde 
deur jou toedoen vervloek; met 
swaarkry sal jy daaruit ’n bestaan 
maak, jou lewe lank; die aarde 
sal vir jou dorings en distels laat 
uitspruit,... net deur harde werk 
sal jy kan eet, totdat jy terugkeer 
na die aarde toe, want jy is daaruit 
geneem. Stof is jy en jy sal weer 
stof word.” Dink maar net aan 
die kere wanneer jy met groot 

LEES: Genesis 3:1; 14-19

In die praktyk beteken dit 
bloot dat ons as gevolg 
van die sondeval hier op 
aarde voortdurend moet 

swoeg en sweet om ’n 
bestaan te kan maak.

Dit wat ons met soveel moeite, 
arbeid en sweet bymekaar gemaak 
het, is vir ons baie belangrik, want 
in die tyd waarin ons leef word 
ons identiteit en sekuriteit bepaal 
deur dit wat ons bymekaar gemaak 
het, al is dit ook hoe gering. Dit 
bepaal wie ons is, waar ons in die 
samelewing inpas en funksioneer, 
asook wat ons status uiteindelik 
in die samelewing sal wees. En as 
onsself, ons besittings of mense 

na aan ons bedreig word, raak ons 
angstig en bekommerd. Die mens 
en sy bronne beleef met ander 
woorde ’n noodtoestand, naamlik 
stres. Dit eindig egter nie hier nie. 
Ons gaan leen energie by ander 
bronne, soos ons fisiese vermoëns. 
Ons werk harder om te vergoed vir 
die gebrek aan tyd, of ons sal deur 
bronne eers te herprioritiseer, som
mige opsy skuif totdat ons later 
daarvoor tyd het. So sal my gesin 
of vriende wat bronne van sosiale 
ondersteuning is, eers later aan die 
beurt kom wanneer daar genoeg 
tyd voor is. Die afskaling en ver
waarlosing van die mens se sosiale 
bronne of ondersteuningsnetwerk 
kan slegte implikasies inhou. 

Hierdie reeds afgeskeepte en 
ondervoede bron speel ’n sentrale 
rol tydens stres. Want dit dien 
as die noodreserwe waarmee die 
ander bronne tydens die noodtoe
stand van stres bestuur, verskuif en 
in stand gehou word. 

Die mens in stres se emosionele 
bronne word dus in die hoogste 
versnelling geplaas ten einde nie 
net te vergoed vir bestaande leem
tes nie, maar om ook te verhoed 
dat die eenheid en balans van sy 
bronne nie uiteindelik versteur 
word nie. Want enige versteuring 
van die balans van jou bronne 
vervul jou mensehart met angs  
jou lewe wil uitmekaar val omdat 
die wêreld met sy stresvolle eise 
dreig om jou te oorweldig. En op 
hierdie punt kan uit bran ding dan 
plaasvind. Maar hier van sal ek jou 
later meer vertel. 
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TROTS
SUID-AFRIKAANS

STREK OOR 4 LANDE

GESTIG
 IN 1909

‘N EEU VAN LANDBOU

PERSOONLIKE
VERHOUDINGS
BETROUBAAR

VINNIGE
AFLEWERING
GOEIE DIENS

PERSOONLIKE 
SAKE-OPLOSSINGS

SPESIFIEKE BEHOEFTES

MEDEDINGENDE
FINANSIERING

 UNIEKE OMSTANDIGHEDE

Senwes Credit prosesseer krediet aansoeke vinnig - 
jy kan kies uit ‘n wye reeks mededingende �nansierings-
produkte vir jou unieke omstandighede. Koester jou gesin 
en vergeet van kredietkopsere. 

My keuse, my Senwes.

Meer as net 
         LANDBOU
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Dis alweer tyd om die grond reg te kry vir volgende jaar en dan te hoop vir die reën. Maar dis ook weer tyd vir Nampo. Kom besoek gerus 
die LEMKEN-span gedurende Nampo 2016 om uit te vind wat blou vir jou kan beteken in die komende seisoen. Daar word nie net masjiene 
uitgestal nie, maar daar is ook ‘n reeks artikels uit die LEMKEN Fan Shop beskikbaar soos hieronder vertoon. 

DIS WEER DAAI TYD VAN DIE JAAR

NAMPO 2016

STAllETJIE 58 & 59
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BEWEEG DEUR RISIKO  
NA VEERKRAGTIGHEID

JENNY MATHEWS

•••TOEKOMSFOKUS

Die kombuisskaal op my 
tafel is weer die middel

punt van belangstelling. Die drie 
mans in my lewe, almal in khaki 
geklee  kyk met groot belang
stelling na die resultaat. Natuurlik 
 dis oesskattingstyd! My man het 
een maal na die mieliekop gekyk 
en aangekondig dat dit 220g weeg. 
Beide ons seuns het die pitte van 
die stronk gestroop, dit sorgvuldig 
geweeg en met groot verbasing 
gevra: “Hoe het Pa geraai?” Hy 
glimlag, “Ek doen dit al vir baie 
jare!” Ek het altyd gewonder wat 
die doel van die oefening is, maar 
ek is ook al deel van die besigheid 
“vir baie jare lank”. En ek het 

Risikobestuurder. In baie opsigte 
is dit wat die mans doen wanneer 
hulle mieliekoppe weeg. Dit 
gaan nie net oor die gewig van 
die mieliekop; dit gaan oor bere
keninge wat gedoen word om die 
opbrengs wat uit die oes gelewer 
behoort te word, te bepaal, en 
die besluite wat wag om geneem 
te word. 

Risikobestuur is nie ’n een
malige proses; dit verander 
voortdurend soos die omgewing 
‘daarbuite’ verander en dit rea
geer op verskillende stressore. 
Dit is nie iets wat op alle situasies 
toegepas word – elke situasie is 
uniek. Risikobestuur beteken 
dat jy potensiële risiko’s oor
weeg wat betrekking het op jou 
boerdery en dit mitigeer. Die 
insluiting van risikoanalise in 
jou besigheidsbestuursproses is ’n 
strategie om die veerkragtigheid 
van jou besigheid te verbeter. 
Dit wys jou bereidwilligheid om 
probleme sonder huiwering aan 
te pak en dat jy strategies dink. 
Barack Obama het gesê: “Ek het 
nog altyd geglo dat hoop hierdie 
hardnekkige stem binne ons is 
wat daarop aandring dat, ongeag 
alle bewyse tot die teendeel, iets 
beters op ons wag solank ons die 
moed het om daarna te streef, 
aanhou om daarvoor te werk en 
te veg.” 

As jy risikobestuur studeer 
het, sal jy weet dat die vier sleu
telkomponente van risiko is: 
Verduur; Behandel; Verplaas en 
Termineer. 
• Verduur – ’n Belangrike deel 

van die besluitnemingsproses 

BESIGHEID IS ALTYD 'N 

DOBBELSPEL. DIT BEHELS 

BAIE RAAIWERK. DAAR IS 

’N PAAR SEKERHEDE EN 

BAIE MOONTLIKHEDE. 

NIEMAND WEET WAT ’N 

UUR VAN NOU AF GAAN 

GEBEUR NIE. DIE BESTE 

WAT JY KAN DOEN IS OM 

AANNAMES TE MAAK, 

GEBASEER OP WAT AL

REEDS GEBEUR... EN 

DAN OP JOU GEVOEL 

STAAT TE MAAK! – TONY 

MANNING, BESIGHEIDS

KONSULTANT

Kontak jou naaste handelaar  om meer oor LEMKEN uit te vind

 
Blackie Swart, Area erkoopbestuurder, V 082-404-9651, b. swart@lemken.com

KOM VIND SELF UIT WAT BLOU BETEKEN

Dis alweer tyd om die grond reg te kry vir volgende jaar en dan te hoop vir die reën. Maar dis ook weer tyd vir Nampo. Kom besoek gerus 
die LEMKEN-span gedurende Nampo 2016 om uit te vind wat blou vir jou kan beteken in die komende seisoen. Daar word nie net masjiene 
uitgestal nie, maar daar is ook ‘n reeks artikels uit die LEMKEN Fan Shop beskikbaar soos hieronder vertoon. 

DIS WEER DAAI TYD VAN DIE JAAR

NAMPO 2016

STAllETJIE 58 & 59

geleer om die proses te respek
teer. Die ou uitdrukking is waar: 
Kennis is mag. Baie besluite moet 
geneem word voor een oes van die 
land af gehaal word en die begro
ting, beplanning en aankope vir 
die volgende seisoen gedoen word.

Donald Rumsfeld, VSA se 
voormalige Minister van Verdedi
ging, het eenmaal gesê daar is 
dinge wat ons weet dat ons dit 
weet; dinge wat ons weet dat ons 
dit nie weet nie, dinge wat ons nie 
weet dat ons dit weet nie en dinge 
wat ons nie weet dat ons dit nie 
weet nie! Dit is ’n pragtige manier 
waarop die verhouding tussen 
kennis en waarskynlike uitkoms 
beskryf word en is ’n goeie beskry
wing van dit wat boere elke jaar 
moet bestuur.

Risiko gaan oor hantering van 
die bekende en onbekende. Die 
waarheid is dat mense dit van die 
begin van tyd moes hanteer. Selfs 
die oermens wat ’n mammoet 
moes jag vir die oorlewing van sy 
stam, moes risiko's oorweeg tydens 
die beplanning en uitvoering 
van sy jagtog. Risiko bestaan uit 
twee elemente: blootstelling en 
onsekerheid. Indien een sonder 
die ander is, is daar geen risiko 
nie. Blootstelling beteken dat jy 
moontlik iets kan verloor en rede 
tot kommer het. Onsekerheid is 
selfverduidelikend  daar is altyd 
onsekerhede in boerdery! Die 
wetenskap van risikobestuur het 
toenemend ’n rol begin speel 
in boerderybedrywighede, dat 
die boer nog ’n vaardigheid tot 
die lang lys van reeds bestaande 
vaardigheidsvereistes kan voeg: 
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by risikoanalise is om te identifiseer welke 
risiko’s huidiglik bestuur en watter verduur 
kan word. As jy risiko verduur, word geen aksie 
geneem. Dit word dikwels gebaseer op hoe drin
gend of kosteeffektief die mitigeringsoefening 
kan wees. Om risiko te verduur beteken nie dat 
dit geïgnoreer word. Monitering is belangrik om
dat veranderinge in die toekoms kan veroorsaak 
dat die risiko nie langer verduur kan word!

• Behandel – Om vooraf op te tree in die hoop om 
kwesbaarheid te verminder en die negatiewe im
pak te minimaliseer.

• Verplaas – Om risiko van jou besigheid na ’n 
ander party te verplaas. Byvoorbeeld die gebruik 
van oesversekering as buffer in jou besigheid in 
die geval van ’n misoes.

• Terminering – Die ongewildste. Dit vereis moei
like besluite wanneer vooruitsigte van ’n spesi
fieke situasie negatief is. As ’n boer sou besluit om 
nie meer mielies te plant nie is die rede selde dat 
hy nie daarvan hou om mielies te plant nie; dit 
is omdat hy ’n roete met minder risiko moet kies 
om sy boerdery van ondergang te red.

Veerkragtigheid vereis dat ons paraat, buigbaar en 
aanpasbaar is. Dit beteken dat ons verhoudings 
nastreef wat ons in moeilike tye ondersteun. Dit 
is goed om jou te omring met vriende wat soos jy 
dink en om konstruktiewe verhoudings te bou met 
’n netwerk van mense aan die voorpunt van nuwe 
tegnologie wat jou op hoogte hou van deurbrake en 
nuwe ontwikkelings wat die verskil kan wees tussen 
oorlewing en sukses. Niemand is “selfgemaak” nie  
soos Isaac Newton dit stel “ons staan op die skouers 
van reuse”.

Monsanto het hul jaarlikse boereinligtingsdae 
landswyd gehou en vir die eerste keer is die hele 
gesin uitgenooi. Ons het gegaan, nie net om die 
gesin te trakteer nie, maar omdat ons geleer het hoe 
belangrik dit is om ingelig te bly oor die nuutste 
tegnologie. Dit is nog ’n aspek van risikobestuur vir 
die boer. Leer soveel wat jy kan oor nuwe tegnologie 
en ontwikkeling en besluit wat jou besigheid kan 
bekostig en jy oor tyd sal implementeer.

Vandag se landbouprodusente is eerstens 
besigheids mense en daarna boere. Dit sal nie binne
kort verander nie. Volhoubare sukses sal grootliks 
bepaal word deur die vermoë om iets vooruit te loop 
en om vir die toekoms voor te berei. Risikobestuur 
gaan oor goeie leierskap en die kuns om veerkrag
tigheid in jou besigheid in te bou en ’n sin van hoop 
en moontlikheid te kweek. Selfs wanneer dinge 
moeilik raak. 
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’N TURKSVY-STORIE

DS. WILLIE BOTHA

LEES: Spreuke 1:1-9

KOS VIR DIE SIEL

Dit was begin Februarie 
en naby ons was ’n groot 

turksvyboom. Skielik het sy stem 
die stilte verbreek: “Kom ek wys 
jou hoe eet ’n mens ’n turksvy 
in die veld.” Met sy gemete oog 
het hy ’n turksvy aan die boom 
uitgesoek en dit versigtig gepluk. 
Daarna het hy ’n bitterkaroo 
bossie uitgetrek en die turksvy 
daarmee op die grond rondgerol. 
Op hierdie manier het omtrent 
al die dorinkies afgeval. Toe vat 
hy sy knipmes en sny die turksvy 
oop. Dit was een van die lekkerste 
turksvye wat ek ooit geëet het.

Nie lank daarna nie, was ek 
weer in die veld. Hierdie keer al
leen. Daar was nog steeds heerlike 
turksvye. Ek het onthou hoe my 
pa die turksvy gepluk het en kort 
voor lank was my turksvy op die 
grond. Die karoobossie het sy 
werk gedoen en ek het die heerlike 
turksvy geëet. Maar toe ek opstaan 

EENDAG, LANK GELEDE, 

IN DIE BLESBOKKAMP, 

OP ONS PLAAS SWART

FONTEIN, TERWYL EK EN 

MY PA NABY DIE KRAAL 

VIR DIE VEE GEWAG HET, 

HET HY MY GELEER HOE 

OM ’N TURKSVY IN DIE 

VELD TE PLUK EN TE EET.  

kom ek agter daar is groot fout. 
My hoed, my gesig en arms was 
vol turksvydorings. Toe tref dit my: 
een van die belangrikste dinge wat 
my pa my geleer het van turksvye, 
het ek vergeet. Ek het aan die 
onderkant van die wind gestaan 
terwyl ek die turksvye gepluk 
het. Met elke pluk het duisende 
van die dorinkies losgekom en 
die wind het dit oor my gewaai. 

Ek het daardie dag baie meer 
geleer as dat ek aan die regte 
kant van die turksvyboom moet 
staan. Ek het geleer dat my pa 
dinge weet wat ek nog nie weet 
nie. Hy het my mooi geleer hoe 
om turksvye te pluk, want hy 
het geweet dat turksvye baie 
lekker is, maar hy het ook geweet 
dat turksvye dorings het.

In Spreuke is ’n pa ook besig 
om sy seun te leer. Sy pa doen 
dit omdat hy weet dat die lewe 
vol belofte is, maar dat daar ook 
dorings is. Die digter doen dit om
dat hy reeds 

van die lewe weet wat sy seun 
nog moet leer. Hy onderrig hom 
in die lekkerte van wysheid, 
eerlikheid, regverdigheid, lief
de en trou en nog baie ander 
dinge. Terselfdertyd waarsku hy 
hom teen die dorings. Daardie 
dinge wat nie volhoubaar is nie, 
en jou lewe kan vernietig.

Ek het onlangs vir my pa ’n 
sak turksvye saamgevat na sy 
plasie in Noordwes. Hy is nou 
’n bejaarde man en ek weet nie 
hoeveel turksvye ons nog saam 
sal eet nie. Soos hy my geleer het, 
het ek die turksvye geskil en dit 
saam met hom geëet. Ek het weer 
teruggedink aan daardie dag in 
die blesbokkamp op Swartfontein 
en die stroopsoet turksvy wat my 
pa my laat eet het. En nou eers 
besef ek dat dit nie soseer oor die 
turksvy gegaan het nie, maar dat 
ek dit in die blesbokkamp saam 
met my pa kon eet. ’n Pa wat my 
van die soet en die dorings van ’n 
turksvy, en die lewe, geleer het. 



Registrasiehouer: Agro-Serve (Pty) Ltd h/a EFEKTO™ Reg. No. 1973/000868/07 | Produkte Versprei deur:  Efekto Care (Pty) Ltd Reg. No. 2009/006357/07 | Posbus 652147 | Benmore 2010 | Ant Vanish, L9014 Aktief: 
Hydramethylnon 12g/kg (versigtig) | Cypermethrin 200 EC, L3666, Aktief: Sipermetrien 200 g/l (Skadelik) | Banweed MCPA, L0466 | Aktief: MCPA Fenoksieasynsuur, 400g/l (As Kaliumsout) (Skadelik | Aphicide Plus, 
L8780, Aktief: Imidaklopried 20g/l (Skadelik) | Steriseal, L4231, Aktief: Busan 1009 10g/l (Skadelik) | EFEKTO en die EFKTO logo is handelsmerke van AGRO-SERVE (Pty) Ltd. © Agro-Serve (Pty) Ltd | Kliëntediens 086 133 
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Efekto verskaf al vir meer as 40 jaar beproefde en betroubare insekdoders wat gebruik word in huise 
en tuine regoor die land.

Vir die nuutste innoverende produkte, beste kwaliteit en waarde vir geld, gebruik EFEKTO 
– die markleier in plantvoeding en insekbeskerming.

Nuwe verbeterde voorkoms
dieselfde betroubare produk

Efekto verskaf al vir meer as 40 jaar beproefde en betroubare insekdoders wat gebruik word in huise 
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Somer is verby en soggens kan aan die lugtemperatuur 
gevoel word dat ons seisoen en plante se groeitempo 

af neem. Plante wat hitteskade opgedoen het, herstel nou en 
vorm nuwe blare/blomme. Besproeiïng kan ook verminder 
word omdat die biologiese prosesse in die plant afneem.

WENKE VIR MAART/APRIL 2016:
• Plante wat in vorms of heinings gesnoei is kan vir langer 

tye netjies gehou word en groei nie meer so vinnig.
• Grasperke kan vir oulaas met K.A.N of 7:1:3 gevoed word 

om die donkergroen te laat pronk.
• Clivias, azaleas, camelias en varkore blom weer en ’n alge

mene kunsmis wat hoog in kalium (potassium) is, byvoor
beeld 5:1:5 of Multifeed kan blomme se kleur verbeter. ’n 
Vloeibare kunsmis soos Nitrosol word vinnig opgeneem.

• Engelse sout kan aangewend word by sitrus, tamaties 
en vele ander plante. Dit verhoog die drakrag en is ryk 
aan magnesium, ’n belangrike mikrovoedingselement vir 
groente en vrugtedraende plante.

• Plant en dopluise is aktief en aalwyne, rose en konifere 
kan voorkomend behandel word met Koinor of soortge
lyke produkte.

• Kraalmis of kompos kan in die tuin ingewerk word. Dit 
verbeter grondtekstuur voor die winter. Meeste sonplante 
verkies alkaliese grond met ’n pH van 8 tot 14 – landbou
kalk kan dit verhoog.

• Onkruid moet verwyder word om saadverspreiding te 
voorkom.

• Die koninginpalm (syagrus romanzoffiana) maak bloeisels 
en saad. Sny sade af voor dit bestuif is en oopmaak.

• Wintersaailinge soos gesiggies en viooltjies kan gesaai word 
met wintergroente. Saai in semi–skadu  herfsson kan 
hulle skroei.

Geniet die rustiger seisoen en plante wat op hul mooiste is! 

CARL FOURIE – TUINBOUKUNDIGE, KLERKSDORP

Herfs is hier!

SMS Senwes, Hannon en jou naam, tele-
foonnommer  en e-posadres na 31 022 voor 

25 Mei 2016 om ’n kans te staan om een 
van twee geskenkpakke van Daily Sunblock 
Moisturiser SPF30 en Vitamin E Eye Crème 

ter waarde van R810 elk te wen.
Standaard smstariewe geld en geen werknemers van Sen
wes mag deelneem nie. Vir die volledige kompetisiereëls 

besoek die webtuiste www.senwes.co.za.  

Beskerm jou vel met HANNON se Daily 
Sunblock Moisturiser SPF30 en Vitamin 
E Eye Crème. HANNON Daily Sunblock 
Moisturiser SPF30 is ’n volledige olievrye 
en ligte vogroom met ’n baie hoë sonbesker
mingsfaktor. Geskik vir diegene wat in die 
buitelug werk of sport beoefen.  

Gebruik dit elke dag vir die voorkoming 
van hiperpigmentasie of tydens die behande
ling van hiperpigmentasie. Dit bevat zink 
oksied, wat dit die ideale bevogtiger maak vir 
tieners met akneekondisies, aangesien zink 
oksied inflammasie behandel en verminder. 
Die produk word heeltemal deur die vel 
geabsorbeer, sonder enige olierige gevoel. Dit 
werk ook baie goed saam met enige van die 
HANNON bevogtigers.

HANNON Vitamin E Eye Crème is ’n 
moderne oogroom vir alle veltipes en ’n moet 
vir almal bo twintig. Dit beveg die vorming 
van fyn plooitjies om die oë en versag reeds 

bestaande plooitjies. Die Vitamin 
E Eye Crème bevog en beskerm die 
oogarea deur ’n onsigbare film booor 
die vel te laat wat die vel onmiddellik 
gladder laat vertoon. Dit help ook met 
verligting van pigmentasie vlekkies, 

aangesien Vitamien E ’n kragtige 
antioksidant is.
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MILANIE VOSLOO

BRANDPAAIE

FO
TO

: L
EE

F

eie belang – liefde wys deur 
eenvoudige, maar kragtige dinge 
soos gesonde kommunikasie, 
begrip, ’n hand wat uitreik ... 
deur ’n ingesteldheid. ’n Manier 
van praat. Van doen. Of juis nié 
doen nie. 

En wanneer ons wonder 
of dit darem nie te veel gevra 
is nie, kan ons maar net weer 
onthou waar óns sou wees indien 
Christus nié die pad tussen ons 
en God kom bou het nie. Hoe 
roetbesaai die wêreld sonder dié 
Brugbouer sou wees. 

Elkeen van ons het in ons 
gewone lewens die geleentheid 
om iewers in ons dag ’n pad 
van liefde te bou. Selfs al moet 
ons dieper grawe as wat vir ons 
gerieflik is. Mag ons – feilbare, 
maar geredde mense – tog iets 
daarvan regkry.

Vader, help my om – ongeag 
myself – u voorbeeld van versoe-
ning te wees. Om – ondanks my 
menslikheid – tog die brug tussen 
mense te help bou. Om – ten spyte 
van my eie emosies 
– u soort brandende 
liefde te leef. 

WEN
Stap die pad na vrede saam met Mi
lanie Vosloo en die God van vreugde. 
In Jou Voetpad na VREDE vertel sy dat 
God wil hê Sy kinders moet deur Hom 

gelukkige en vervulde mense wees.

Die 366 dagstukke bespreek verskeie 
temas soos hoop, eerlikheid, nuut glo, 
gee en ontvang, geluk en jy kan maar 

net jý wees. Hierdeur sal lesers die 
versekering ontvang dat gelowiges weer 

kan probeer omdat ons onder God 
se vergifnismantel leef, dat daar altyd 
hoop is ten spyte van donker oom

blikke en dat ons mense met rustigheid 
kan wees omdat God ons lei. 

Milanie se gebed vir haar lesers is dat 
Jou Voetpad na VREDE hulle sal oortuig 
dat God hulle nooit uit Sy hand sal laat 
val nie en dat hulle opnuut bewus sal 
word van Sy liefde en genadearm om 

hulle.

Die nuwe boek behels 366 dagstukke 
in ’n lekkerlees 412bladsye uitgawe 

waarvan die vrystellingsdatum in 
Augustus. Dit sal vir R189.95 op die 

rakke. wees. Die boek volg op Milanie 
se Sielskos vir die vrou wat lééf, Laat Sy 
liefde jou lei, Gekoester in God se liefde, 

Moed vir elke môre, Net soos jy is en 
Sielsgedagtes.

••• RUBRIEK•••

Wen met Senwes en Cum 
Uitgewers. Een gelukkige leser 

kan ’n kopie van Jou Voetpad 
na VREDE, 366 koesteroor-

denkings op jou reis saam met 
die God van vreugde, wen. SMS 

Senwes, Cum, jou naam, telefoon-
nommer en e-posadres na 31 022 

voor 25 Mei 2016.

Ons leef in ’n tyd waarin 
daar op verskillende vlak

ke brandpunte is waaroor ons 
nogal warm onder die kraag kan 
raak. Situasies wat maklik kan 
vlamvat en buite beheer kan raak. 
In sulke tye is dit ’n natuurlike 
reaksie om die brandstigters te 
probeer opspoor en hulle daar
voor tot verantwoording te roep. 
Die waarheid is egter dat, wan
neer daar ’n veldbrand is, dit nie 
help om die skuldiges eers aan die 
pen te laat ry nie. Ons prioriteit 
is dan om die brand te blus. En 
om te verhoed dat dit meer skade 
verrig.

Kinders van God is by uitstek 
geroep om brandpadmense te 
wees. Om, deur die manier waar
op ons leef, veldbrande te probeer 
verhoed en die verwoesting wat 
dit kan saai, te probeer beperk. 
En natuurlik is dit nie maklik 
nie. Brandpaaie moet dikwels 
op onherbergsame terreine, waar 
stootskrapers nie kan kom nie, 
gebou word. Versoening moet 
geskep word deur enkelinge wat 
klippe uit die pad vir ander rol; 
deur mense wat – ondanks hul 

BRANDPAAIE HET AL 

MENIGE PLAAS VAN 

TOTALE VERWOESTING 

GERED EN VELE 

PLOFBARE SITUASIES 

ONTLONT.

Standaard sms-tariewe geld en geen werknemers van Senwes mag deelneem nie. 
Vir die volledige kompetisiereëls, besoek die webtuiste www.senwes.co.za.



Landbou 
bou die land.

Landbou bly ‘n uitdaging ...
 
Tog, teen alle verwagtinge in en in ‘n land wat dikwels gebuk gaan onder wisselvallige 
reënval en soms knellende droogtes, werk die land se voedselprodusente elke dag 
onvermoeid, omdat daar altyd nog ‘n seisoen is. Dit is hoekom ons voedselprodusente 
aanhou boer, met die oog op beter opbrengste, beter winste en om die land te voed 
– wat ookal die uitdagings.

Dankie dat die land kan staatmaak op jou liefde vir die grond. As ‘n land sien ons die 
produk van jou harde werk en hoe jy die toekoms met vertroue tegemoet gaan.
 

Kynoch – verbeterde doeltreffendheid deur innovasie.
 
011 317 2000  |  info@kynoch.co.za  |  www.kynoch.co.za
Nie handeldrywend in die Wes-Kaap.

Farmisco (Edms) Bpk.  h.a. Kynoch Fertilizer 
Reg. Nr. 2009/0092541/07
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www.Deere.com

*Bepalings en voorwaardes geld. Geldig tot 30 April 2016.

John Deere Financial word ondersteun deur Absa, ‘n lid van Barclays, ‘n gemagtigde 
finansiëlediensteverskaffer en geregistreerde kredietverskaffer. Reg Nr NCRCP7.

Kontak jou naaste handelaar of 
John Deere Financial-bemarker vandag nog!

Finansiering gebou vir jou

prima minus 9% 
gekoppel*

Koop ‘n nuwe John Deere 5E en 5EF 
reeks trekker en finansier dit teen


