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AUGUSTUS • SEPTEMBER 2016

MEGANISASIE

EQUIPMENT & JOHN DEERE
♦ John Deere Gator – R230 000  ✔
♦ Vakansie vir 2 na Mauritius – R80 000  ✔

 

WEN GROOTMET SENWES

AMANDA HAASBROEK  
WEN R10 000 JOHN DEERE 
GESKENKBEWYS

FOKUS OP
Potchefstroom  

en Parys
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Die WEN GROOT met Senwes Equip-
ment en John Deere kompetisie van 
2016 is in volle swang. Hier staan 
lesers die kans om ’n John Deere 
Gator ter waarde van R230 000 te 
wen, asook ’n vakansie na Mauritius 
ter waarde van R80 000.

Op die voorblad pryk die eerste 
wenner van die Senwes Equipment 
en John Deere selfiekompetisie, 
Amanda Haasbroek en haar seun-
tjie Marnus. Die Uitvoerende 
Bestuurder van Senwes Equipment, 
Ferdie Pie terse, en John Deere Area-
bestuurder, Philip du Plessis, het 
haar R10 000 klerebewys aan haar 
oorhandig.

In die kompetisie word meer as 
R320 000 se pryse weggegee en die 
tyd om in te skryf is nou, met slegs ‘n 
sms of e-pos wat jou ‘n wenner kan 
maak. Meer inligting is in die Senwes 
Scenario artikel en advertensie te 
kry.

Nog nuus is dat Senwes vennoot-
skappe die Bultfontein gemeenskap 
gehelp het en in hierdie uitgawe 
word op Potchefstroom en Parys 
gefokus, waar Senwes talle bedryfs-
punte het met Nico de Beer as 
fokus produsent.

http://fwd2.co/ScenarioApple http://fwd2.co/ScenarioGoogle

Lees die Senwes Scenario aanlyn by www.scenario.co.za of laai die Scenario toepassing af . 
‘Like’ ons Facebook-blad by facebook.com/ReadScenario en volg ons op Twitter by @ReadScenario
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REDAKTEURSBRIEF

Om te wen hoofredakteur

Marlon Abrahams 
Tel: 018 464 7349 

marlon.abrahams@senwes.co.za

redakteur

Aubrey Kruger
Tel: 018 464 7449

aubrey.kruger@senwes.co.za

advertensies

Mariëtte Hugo 
Tel: 018 464 7505 

mariette.hugo@senwes.co.za

ontwerp en uitleg

Mercia Venter 
mercia.venter@senwes.co.za

medewerkers

Thys Grobbelaar, Carl Fourie, Willie 
Human, Jaco Kruger, Henfred Linde, 

Jenny Matthews, Ds Carel Botma, 
Ds Willie Botha, Susari Geldenhuys, 

Luan van der Walt, Pieter van Eeden, 
Petrus van Staden, Vossie van  

Straaten en Milanie Vosloo.

subskripsie

Marie Erasmus
Tel: 018 464 7568

Faks: 018 464 7772
marie.erasmus@senwes.co.za

eienaar

Senwes, 
Posbus 31, 
Klerksdorp, 

2570
Tel: 018 464 7800

drukwerk

Colorpress
Tel: 011 493 8622

• 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.

Maar dit beteken verseker 
nie dat die ander 99.99% 

verloorders is nie. As die term wen 
ondersoek word, het dit ook ander 
beskrywings soos om in iets te 
slaag, om sekere omstandighede 
te oorkom en dan om suksesvol te 
wees - dit is ’n borrellende, hart-
kloppende, haarryservaring wat 
jy vir niemand kan beskryf nie.

Die tema WEN is tans nogal 
relevant. Ons Senwes Equipment 
en John Deere kompetisie is in 
volle swang met ’n R230 000 
John Deere Gator en ’n vakansie 
vir twee na Mauritius ter waarde 
van R80 000 wat op die spel is. 
Om hier te wen is dit so mak-
lik soos om ’n sms en e-pos te 
stuur. Soos in elke uitgawe is die 
kompetisies van Milanie Vosloo 
en Hannon ook nog daar.

Ons Groep Hoof Uitvoeren-
de Beampte, Francois Strydom, 
verskaf dan ook sy blik op die 
2015/2016 finansiële resultate en 

WEN BETEKEN VIR 

DIE MEESTE OM DIE 

SOETE SMAAK VAN 

OORWINNING TE 

PROE. EN ONS WORD 

DIT VAN KLEINTYD 

AF GELEER. SOOS DIE 

AMERIKAANSE VOET

BALAFRIGTER, HENRY 

RUSSELL SANDERS, AL 

IN 1950 GESÊ HET: “WEN 

IS NIE ALLES NIE, DIT 

IS DIE ENIGSTE DING.”

vertel hoe ons die effek van twee 
seisoene moes trotseer en steeds 
’n wins van R156 miljoen behaal 
het. Ons berig ook oor Senwes wat 
op ZAR X noteer. In die uitgawe 
het ons verskeie meganisasie- en 
presisieboerderyartikels om pro-
dusente te help om die impak van 
die vorige seisoen te bowe te kom 
en die volgende seisoen te oorwin.

Oorwinning is ook ter sprake 
met die plaaslike verkiesing 
in Augustus. In die uitgawe is 
Senwes se Potchefstroom en 
Parys bedrywe op die spyskaart 
met so ’n tikkie van die plaaslike 
interessanthede. In Kollig word 
daar op die Potchefstroomse 
produsent, Nico de Beer, gefokus.

In die middel van die jagsei-
soen is dit ook die perfekte tyd 
vir die tweede deel van Frans 
Dreyer se rubriek oor lading-
ontwikkeling, waar daarop 
gefokus word om meer sukses 
tydens jou jagervaring te behaal.

Ons Senwes Equipment tegnici 
kwyt hulle vanjaar weereens goed 
van hul taak met nog drie Senwes 
Equipment tegnici in die top 10, 
almal op soek na oorwinning.

In Augustus vind die Somer 
Olimpiese Spele plaas, waar ons 
sportlui ons trots gaan laat voel 
om Suid-Afrikaners te wees. Ek 
sluit af met die woorde van nog 
’n sportlegende, voetbalafrigter, 
Vince Lombardi: “Om te wen is 
nie alles nie, maar die wil om te 
wen is.” Bly dus positief, behou 
die wil om te wen en pak die 
seisoen met nuwe vuur aan.

Aubrey Kruger
REDAKTEUR
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Pieter & Tshepo

WEN GROOT met Senwes Equipment en John Deere. ’n John Deere Gator 
ter waarde van R230 000 en ’n vakansie van R80 000 na Mauritius is nog 
op die spel. Skryf nou in!!!

Die Agri SA Droogte  -
ramp  fonds het jou hulp 
nodig.

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

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

AMANDA HAASBROEK
Wenner van die R10 000 John 
Deere klerebewys in die Senwes 
Equipment en John Deere Selfie-
kompetisie.

“MY man, Nardus, het ’n liefde 
vir John Deere by my gekweek.”

PRINCE MASHELE
Politieke Analis 

In ’n artikel in Landbou Weekblad na 
sy besoek aan Nampo Oesdag, waar 
hy deel van die Nasie in Gesprek-
paneel was.

“DIE gesprekke is sekerlik van 
die beste publisiteit wat landbou 
in die laaste 20 jaar gekry het. 
Dit is alles te danke aan die 
progressiewe span by Nasie in 
Gesprek, veral Francois Strydom, 
Uitvoerende Hoof van Senwes, 
wat die dryf krag agter die reeks 
gesprekke is.”

ERNEST PRINGLE
Voorsitter van Agri SA Landbou-
ontwikkeling Beleidskomitee 

Toe hy verwys het na die feit dat die 
87/13%-syfer dikwels aangehaal 
word asof wit kommersiële boere 
steeds 87% van die grond besit.

“DIE Statistiek SA opname 
in 2009 het aangedui dat 
kommersiële boere sowat 
67% van die land dek. Die 
WinDeed inligting dui aan 
dat hierdie prentjie besig is 
om te verander, nie slegs deur 
grondhervormingsprogramme 

wat deur die regering geïnisieer 
word nie, maar ook as gevolg van 
marktransaksies. ”

JOHANNES MÖLLER
Agri SA President 

Agri SA se droogterampfonds het baie 
mylpale bereik en duisende boere 
en mense in nood gehelp sedert sy 
ontstaan in Desember 2015. 

“SKENKERS is welkom om 
deel te neem deur bydraes direk 
tot die fonds te maak. Ons is 
dankbaar vir die bydraes van alle 
individue, maatskappye en groot 
korporatiewe ondernemings. 
Daardeur maak hulle ’n 
merkwaardige verskil in die lewens 
van ons boere, plaaswerkers en 
boerderygemeenskappe.”

PETER VAN KETS
Avonturier en motiveringspreker 
tydens Senwes se Klantegespreks-
forum naby Parys oor sy siening in 
die droogtetyd.

“ONMOONTLIK is nie ’n feit 
nie. Jy moet risiko’s in uitdagings 
omskep.”

FRANCOIS STRYDOM
Senwes Groep Uitvoerende Hoof

“DAAR is eintlik nie meer ’n tyd 
wat dit nie besig op ’n plaas is nie. 
Dit is net die ou wat verby jou 
plaas ry wat dink dat dit nie besig 
is nie. Die ou wat al binne was, 
weet!”

STAAN PRODUSENTE 
BY IN DROOGTET YD
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HOOFARTIKEL

Finansiële Resultate 
      met Francois Strydom

OM PERSPEKTIEF 

IN ’N JAAR SOOS 

HIERDIE TE KRY 

MOET JY NIKS 

OOIT IN ISOLASIE 

BEOORDEEL NIE. 

JY MOET EERS 

GAAN KYK WAAR 

JY BINNE ’N 

LANGER SIKLUS 

STAAN.

> VERVOLG OP BLADSY 6

 AUBREY KRUGER

TERUGBLIK OP SUPERKOMMODITEIT
SIKLUS TOT 2010
Vanaf 2000 tot 2010 is ’n super-
kommoditeitsiklus ervaar, vanweë 
die feit dat dit goeie reënjare was. 
Die beste van twee wêrelde is er-
vaar, waar prys produksie getrek 
het, daar goeie verbruik was met 
goeie volumes en ’n groeiende 
BBP.

SIKLUS VAN 2010 NA 2015
Vanaf 2010/2011 het die siklus 
egter verander. Oor die afgelope 
ses produksieseisoene was daar drie 
swak jare, waarvan die laaste die 
heel swakste was, asook een nor-
male en een gemiddelde jaar. Wat 
dit erger maak, is dat dit volg op 
2014/2015, wat klaar ’n sub-opti-
male jaar was.

In Senwes terme beteken dit 
dat ons graanoordragvoorraadvlak-
ke daal in terme van benuttings-
kapasiteit. ’n Tweede komponent 

is dat ons klantebasis toenemend 
onder druk verkeer. Produsente 
sny terug op kapitaalitems en by 
bedryfs kapitaal word na kostebe-
sparing gekyk. Volumes is laer en 
marges krimp, wat keer dat voor-
raadvlakke verhoog. Dit plaas druk 
op die balansstaat as gevolg van 
hoër koste. Al hierdie dinge dui op 
’n laer finansiële resultaat, wat ook 
die geval was met Senwes se R156 
miljoen netto wins, wat baie laer 
was as die vorige jaar.

DIE EFFEK VAN TWEE SEISOENE
Wat ons ervaar is die effek van 
twee seisoene - die vorige jaar se 
oes en die nuwe jaar se aanplan-
tings. Die nuwe jaar gaan ’n baie 
swak oes en lae volumes hê weens 
die 32% minder hektare wat 
aangeplant is. Die 68% hektare 
wat wel aangeplant is, het ook ’n 
sub-optimale opbrengs gelewer. 
Waar ons normaalweg ongeveer 
2.6 miljoen ton graan hanteer, sal 
ons net sowat 1 miljoen ton graan 
hierdie jaar hanteer.

WAT IS DIE EFFEK HIERVAN?
In die 2015/2016 finansiële jaar 
was die effek op die netto winslyn 
R100 miljoen. Die huidige jaar se 
potensiaal is R150 miljoen laer. 
In werklikheid het die insident ’n 
impak op drie jare. Die effek word 
op R40 miljoen tot R50 miljoen 
vir die 2017/2018 seisoen geraam. 
Dus ’n totale potensiële effek van 
R300 miljoen.

2015/2016 FINANSIËLE JAAR
Senwes het ’n omset van R9,2 
miljard en ’n netto wins van R156 
miljoen behaal, en kontant van 

R500 miljoen is uit ons bedryfsak-
tiwiteite gegenereer. Die kontant 
is krities vir ons renterekening met 
klante wat onder kontantvloei druk 
is, ons eie balansstaat wat swel 
en meer geld word aan finansie-
ringskoste bestee. Dan moet die 
dividendbeleid ook gehandhaaf 
word. Ons het steeds ’n opbrengs 
op ekwiteit van 8,5% gelewer. Die 
netto batewaarde was ten spyte van 
die omstandighede 48,7 sent per 
aandeel hoër, wat vertel dat Senwes 
steeds aandeelhouerwaarde veredel. 
’n Finale dividend van 20 sent is 
verklaar, wat die totale dividend 
vir die jaar op 45 sent per aandeel 
te staan bring. Dit gee ons ’n divi-
dendopbrengs van 3,9% op ons 
openingsmarkprys.

VERSKILLENDE BEDRYWE TYDENS 
DIE AFGELOPE JAAR
Die afgelope jaar het ons verlaag-
de, maar steeds goeie graanvloeie 
gehad. Grainlink het relatief goeie 
resultate gelewer en ons is goed 
posisioneer rakende graanbestuurs-
vermoë en is daar streng na koste- 
effektiwiteit gekyk. Insetbesighede 
was onder druk, maar Grainova-
tion en Certisure het nog goed 
gedoen. Senwes Credit was ook 
onder druk.

VERWAGTINGE VIR DIE NUWE JAAR
Met laer graan wat deurvloei gaan 
afdelings onder druk wees met 
klante wat nog nie nuwe kapitaal 
het nie. Die terugbetalingsvermoë 
van klante is ook onder druk. Ons 
gaan ’n moeilike jaar tegemoet en 
sal baie effektief moet wees.



Die mees volatiele landbousiklus ooit

WINS NA BELASTING

GENORMALISEERDE WESENSVERDIENSTE

DIVIDENDOPBRENGS

36,8%

54,9%

0,8%

R156 m 

79 s/a  

3,9 %  

2015/16
FINANSIËLE RESULTATE

MARKTOEGANG

Senwes Grainlink se finansiële resul tate is beïn-
vloed deur hoër oor drag voorraad en verbeter-
de voorraad- en kostebestuur. Ten spyte van ‘n 
onder gemiddelde oesjaar is die markaandeel 
gehandhaaf en word dit gereflekteer in die 
goeie netto resultaat. Tradevantage het bo 
verwagting presteer ten opsigte van volumes. 
Verhandelingsmarges is egter onder druk aan-
gesien die mark nie drakoste ten volle vergoed 
het vir vooruitkontrakte nie. Trade vantage het 
homself ook in die geelmieliemark as erkende 
markspeler gevestig. Nieteenstaan de volume-
druk het Grainovation bo verwagting goed 
pre steer en sy markaandeel is ook suksesvol 
uitgebrei.

FINANSIËLE DIENSTE

Droogtetoestande het produsente ge-
noop om minder aan te plant, wat ‘n 
afplatting in die opname van produksie-
krediet reflekteer. Senwes Credit was 
omsigtig en alhoewel balansstate en 
sekuriteitsposisies van kliënte steeds sterk 
is, is ‘n groot algemene voorsiening in 
die proses geskep. Twee opeenvolgende 
droogtejare het ‘n impak op die kliënt se 
terugbetaalvermoë en die herstel hiervan 
sal waarskynlik meer as een seisoen neem. 
Die Certisure vennoot skap tussen NWK en 
Senwes het in die uitdagendste landbou-
jaar in dekades daarin geslaag om marges 
en winste te handhaaf.

70% 28%
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VERKORTE JAAREINDSTATE 
Die verkorte jaareindstate vir die jaar geëindig 30 April 2016 is beskikbaar op die in-
ternet by www.senwes.co.za of kontak die maatskappysekretaris, mev Elmarie Joynt, 
by 018 464 7104 of per e-pos by elmarie.joynt@senwes.co.za vir ‘n kopie daarvan. 
Die volledige finansiële state, slegs in Engels,  sal op ongeveer 25 Julie 2016 op die 
internet beskikbaar wees.

DIVIDENDVERKLARING
‘n Dividend van 20 s/a (2015: 26 s/a) is verklaar vir alle 
aandeelhouers geregistreer as sulks op die aandeleregis-
ter op 26 Augustus 2016 en die dividend sal na verwag-
ting teen 2 September 2016 betaal word. Op las van die 
direksie.

Die strafste El Niño droogte in die geskiedenis het die afgelope seisoen geheers. Dit was in opvol-
ging van ‘n droë seisoen in die 2014/15 jaar en is grootliks verantwoordelik vir die swakker resul-
tate van Senwes se operasionele divisies, filiale en gesamentlike ondernemings.

Die daling in genormaliseerde wesensverdienste per aandeel is toeskryfbaar aan dieselfde faktore 
wat verantwoordelik is vir die daling in netto wins na belasting, maar sluit beëindigde bedrywe uit.

Ten spyte van ‘n laer dividend, dui die dividendopbrengs van 3,9% steeds op stabiele kontantvloei 
vir beleg gers.

INSETVERSKAFFING

Die negatiewe klimaatsomstandighede 
het ‘n beduidende invloed op Senwes 
Equipment se verkope gehad. Ten spyte 
van die negatiewe toestande het Senwes 
Equipment ‘n rekord hoogtepunt met 
betrekking tot sy markaandeel behaal. 
JDI het bo verwagting goed pre steer 
met ‘n resultaat wat dié van die vorige 
jaar oorskry. Hinterland het te midde 
van die baie droë seisoen in die weste-
like gedeelte van sy bedieningsgebied, 
steeds aanvaarbare volumes ten opsigte 
van insetprodukte behaal, terwyl goeie 
groei vanaf ‘n lae basis in die oostelike 
gedeelte behaal is. Die effek van die af-
gelope seisoen se droogte sal waarskyn-
lik ook ‘n impak hê op die komende 
sei soen se volumes. Alhoewel Prodist 
goed gediversifiseer is ten opsigte van 
produkreeks en klantebasis, word dit ook 
beïnvloed deur landboutoestande en die 
stand van die eko nomie. Die algemene 
handelsprodukreeks toon wel goeie groei 
in moeilike marktoestande.
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2%

DIREKTEURE: JDM Minnaar (Voorsitter), SF Booysen (Onder voor  sit ter), F Strydom (Groep Hoof Uitvoeren de Beampte)*, CF Kruger (Groep Hoof Finansiële 
Beampte)*, JMB Maswanganyi (Groep Uitvoerende Direkteur)*,  ZBM Bassa, JBH Botha, AJ Kruger,  NDP Liebenberg,  JJ Minnaar, AK Olivier**, TF van Rooyen, 

WH van Zyl, AG Waller,  Maat skappysekre taris EM Joynt. *(Uitvoerend)  **(Alternatief)

VOORUITSIGTE
Weens die 32% afskaling in hektare aangeplant vir die 2016/17 bemarkingseisoen en ‘n swak 
oesopbrengsverwagting  op die 68% hektare wat wel aangeplant is, verwag Senwes ‘n uitda-
gende 2016/17 finansiële jaar. Alhoewel die verhoging in kommodi teitspryse gedeeltelik opmaak 
vir die verlaagde volumes, sal die produsenteklant na verwagting eers sy skuldvlakke normaliseer 
alvorens hy spandering op kapitaalgoedere voortsit. Voorts is heelwat insetmiddele vir hektare 
wat nie aangeplant is nie, reeds in die vorige finansiële jaar aangekoop en sal die kleinhandels- en 
direkte insetbesighede nie vanaf die normale basis hul produkte bemark nie. Die graanbesigheid 
sal die volle impak van die afskaling, sowel as die verlaagde oesopbrengste, ervaar en boonop met 
‘n baie lae oordragvoorraad die nuwe jaar moet aanpak.

Die wins na belasting het van R247 miljoen na R156 miljoen verlaag, terwyl die genormaliseerde wesensverdienste verlaag het van 175 s/a na 79 
s/a. Goeie kontant is egter gegenereer uit die bedryfsaktiwiteite van R164 miljoen, nadat dividende en rente van R89 miljoen en R164 miljoen 
onderskeidelik betaal is. Die opbrengs op ekwiteit beloop 8,5% en is die laagste in die afgelope dekade. Senwes het weens die verhoogde risiko 
van droogte gevolglik meer kapi taal gereserveer ten einde in te staan vir die verhoogde risiko’s.



•••

AUG/SEP 2016  •  SENWES Scenario6

HOOFARTIKEL

Finansiële resultate
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Eerste JD 9570 RX Afgelewer
Wesselsbron mielieprodusent, Lourens van der Linde en sy seun Lourens 
neem ontvangs van hul nuwe John Deere 9570RX, wat hulle by Nampo 
opgeraap het vir ’n hele paar rand. Senwes Equipment se Wessel Visagie 
het die sleutels oorhandig op die Van der Linde plaas, Klein Constantia, 
op Donderdag, 14 Julie 2016, net betyds om in hierdie uitgawe ingesluit 
te word. Senwes Equipment Uitvoerende Bestuurder, Ferdie Pieterse, sê 
dié indrukwekkende masjien het ’n uiters groot indruk gemaak by Nam-
po! Moenie die volle storie in die volgende Scenario uitgawe mis nie. 

VERANDER DIE DNS VAN DIE 
MAATSKAPPY MET KLANTGERIGTHEID 
EN INTEGRASIE
Klantgerigtheid
Normaalweg sit Senwes en die 
klant aan weerskante van die tafel. 
Daar word nou van Senwes verwag 
om om die tafel te stap en saam 
met die klant na sy besigheid, 
langtermynbehoeftes en oplossings 
te kyk. Hier word nie meer net ’n 
produk verkoop nie, maar oplos-
sings.

Tweedens is die Senwes struk-
tuur strategies in verskillende 
afdelings ingedeel – fokus en vaar-
dighede word apart gestruktureer 
wat intern sin maak. Dit moet ons 
egter nie verhoed om die klant op 
’n geïntegreerde basis te bedien 
nie. Al verkoop jy trekkers, moet 
jy vir jou klant kan sê dat hy nie 
nou ’n trekker nodig het nie, maar 
eerder meganisasiebeplanning. 
Dan is jy besig om te integreer in 
die besigheid.” So word die klant 
deur die landbouekonoom gehelp 
om kontant te genereer sodat die 
vermoë volgende jaar bestaan om 
wel ’n trekker te koop.

 
Integrasie
Tans is daar net ’n oorvleueling 
van 30% ten opsigte van die 
klantebasis tussen die verskillende 
Senwes divisies. Daar is dus nog 
70% potensiaal om mekaar se 
klante aan mekaar voor te stel. 
Gekwantifiseerd het dit ’n effek 
op die netto lyn van sowat R100 
miljoen. Intern is daar dus ’n baie 
groter vermoë om inkomstelyne te 
genereer.

WAT HET ONS GEDOEN?
Finansiële lyne is herbeding en met 
R1 miljard verhoog omdat klante 
onder kontantvloeidruk is, maar 
ook om Senwes se interne groei te 
finansier. Onthou: Ons klant kan 

homself nie uit die moeilikheid 
uit spaar nie. Hy kan homself net 
uit die moeilikheid uit boer. Ons 
moet geduldig wees met die vorige 
seisoen se skuld, en help met vol-
gende jaar se finansiering – Ons is 
tipies in daardie maak-of-breekjaar.

WAT HET ONS NODIG IN DIE TYD? 
DIREKSIE, PERSONEEL, KLANTE EN 
VERSKAFFERS
In so ’n moeilike jaar is ’n toe ge wy-
de direksiespan, komiteestrukture 
wat op hul werk gefokus is en uit-
nemende personeel wat ten spyte 
van elke dag se konfrontasie steeds 
gemotiveerd bly, van die uiterste 
belang. Dan ook ’n klantebasis wat 
begrip het vir dit waardeur ons 
gaan en hoe goed dit is om ’n ven-
noot in Senwes te hê wat aan sy 
kant van die tafel gaan sit om hom 
te help. Verder is insetverskaffers 
nodig wat jou ondersteun deur 

moeilike siklusse.

HOU DIE GROTER PRENTJIE IN DIE OOG
By uitstek versoek ek dat ons 
as besigheid ’n bydrae tot die 
gemeenskap moet maak, tot die 
ekonomiese aktiwiteite van ons 
gemeenskap, die produksievermoë, 
sowel as tot die personeel wat vir 
ons werk. Dan werk ons effektief 
en produktief aan Suid-Afrika. 
Doen die regte dinge op die regte 
manier sodat ons ’n positiewe by-
drae tot Suid-Afrika maak.

Terwyl ek dankie sê, vra ek ook 
dat jy nog harder sal probeer om  
jouself, Senwes, die gemeenskap 
en Suid-Afrika in die proses te ver-
beter. Ons het nie êrens anders om 
heen te gaan nie. Ons moet ons 
eie land maak werk! Dankie aan 
elkeen van ons personeel wat hard 
gewerk het om die jaar en ook die 
toekoms te betree. 



At Senwes Equipment we know what our clients want and 
we make sure that they get it. As the exclusive John Deere 
dealer we guarantee your access to the latest developments. 
We ensure that you have the best that money has to o�er.

My choice, my Senwes.

SENWES PRECISION FARMING
in the vanguard of technology

JDLink

• Takes your operation 
to the next level 
of productivity and 
efficiency – without 
leaving the office

• Connects your machines 
in the field with the 
office or your mobile 
device

• Enables you:
  – to keep track of your   

 fleet
 – monitor work progress
 – manage logistics
 – access important   

 machine information 
 – analyse and optimise   

 machine performance 
 – receive SMS alerts or   

 e-mail messages
 –  perform remote   

 operator support
 –  automate data   

 exchange

CALL CENTRE: 018 464 7550/3

StarFire™ 6000 Receiver
Compatibility

• Same mounting bracket as 
StarFire 3000 deluxe shroud

• Same wiring harness 
connector and RTK radios 
as Starfire 3000

• Compatible with previous 
and current GreenStar 
displays

• Increased performance
• New features:
 – Reprogrammable via   

 USB port on receiver
 – Integrated data logger
 – Optional locking device
 – SF1 and RTK performance  

 will remain the same as   
 the SF 3000

Universal Autotrack™

• Easy to install
• Compatible with SF1,  

SF2 and RTK
• ATU works with  

GS2, GS3 and  
GS 1800 displays

GreenStar™ 2 1800

• Scroll wheel for easy 
navigation

• USB port for data 
transfers

GreenStar™ 3 2630

• Provides full monitoring 
and control over all the 
agricultural management 
solutions you use in your 
John Deere machines

GreenStar™ 2 Rate 
Controller

Enables rate and section 
control of non-ISOBUS 
implements by serving 
as the interface for your 
GreenStar display.

Controls fertiliser, chemical,   
         nutrient and seed     
               delivery.
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AS LOCHNER DE KOCK TUSSEN 
TREINE, TUSSEN STASIES KAN 

SING, SAL DIT SEKERLIK HEEL 

GEPAS WEES AS TUSSEN RIVIERE 

VIR POTCHEFSTROOM EN PARYS 

BESKRYF.

Potchefstroom en ParysSo tussen die riviere:

Heinrich Strydom is die HUB van 
Noorwes Krieket by Senwes Park.

Die NG Kerk 
Mooirivier is een van 

talle ou geboue in 
Potchefstroom.

Senwes Park is die trotse tuiste van die NW 
Dragons en Highveld Lions.

 AUBREY KRUGER

Potchefstroom... wilgerboom-
stad met sy akkerlanings, 

studente en kuierplekke. Dis hoe 
meeste van ons die stad ken. Die 
Noordwesstad se oorsprong is te 
danke aan die Voortrekkers wat 
reeds in 1838 hier gevestig het. 
Hoewel daar verskeie verduideli-
kings vir die naam is, is die mees 
algemene dat dit stem uit ‘Pot’, die 
Voortrekker leier, Andries Potgie-
ter, ‘chef ’ wat ’n aanduiding van 
leier is en natuurlik die “stroom” 

wat na die Mooirivier verwys.

ONDERRIGSENTRA
Potchefstroom is ’n onderrigstad 
met die Noordwes Universiteit 
wat sy oorsprong in 1869 ge-
had het as die Potchefstroomse 
Universiteit vir Christelike Hoër 
Onderwys, wat op sy beurt uit die 
Teologiese Skool van die Gere-
formeerde Kerke van Suid-Afrika 
ontwikkel het. Tesame met die 
Potchefstroom se Onderwyskol lege, 
top skole in die distrik met Potch 
Boys High en Potch Girls High 

(1874), Potch Gimnasium (1907) 
en Hoër Volkskool (1927), asook 
ander top hoër- en laerskole, doen 
die stad sy naam ook hier gestand.

SPORT: SENWES PARK
Senwes Park is ongetwyfeld die 
stad se uithaler stadion. Senwes 
het al vir jare die naamregte en sal 
ten minste tot en met 2017 die 
naamregte behou. 

Die stadion van internasionale 
gehalte is die tuiste van die North 
West Dragons en Highveld Lions. 

Die Hoof Uitvoerende Be-
amp te van Noordwes Krieket, 
Heinrich Strydom, vertel dat dié 
stadion ook die enigste stadion is 
wat twee wêreldkampioene gehuis-
ves het, naamlik Australië tydens 
die 2003 Krieket Wêreldbeker en 
Spanje tydens die 2010 Sokker 
Wêreldbeker. 
Bui ten dat 17 eendag inter nasio-
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Voorsitter van Agri 
Potchefstroom, Jannie 
Keet.

Die Potchefstroom silo bestaan uit 13 
buise. Die ou silo is reeds in 1972 gebou 
en die nuwe deel in 1986.

Die takbestuurder in 
Potchefstroom, Hennie 

Groenewald.

Potchefstroom silo glo 
in uitmuntende diens! 
Hier is Peter King (Silo-
be stuurder), Johannes 
Koloane (Aflos hulpsilo-
bestuurder), Chris 
Kgopelelo, Johannes 
Morakanele en Edwin 
Monchusi (Algemene 
Werkers) asook 
Lebohang Tsiu (Junior 
Assistent).

nale wedstryde asook ’n krieket-
toets al daar gespeel is, huis ves 
Senwes Park ook Aardklop, Sta-
dium Golf, Stadium Bowls, Carols 
by Candlelight en vele meer. In 
September vanjaar sal die Potch 
Vegas Studentefees asook Dinner 
at the Pitch daar aangebied word.

Die stad staan ook nie verniet 
as die sportmekka bekend nie, 
met die Fanie du Toit sportterrein, 
atlete van wêreldgehalte wat daar 
oefen asook Olënpark, die tuiste 
van Luiperds Rugby. Om alles te 
kroon is die Pukke ook tans die 
Varsity rugbykampioene.

HINTERLAND SENWES VILLAGE
Die takbestuurder by Hinterland 
Potchefstroom, Hennie Groene-
wald, is al die afgelope 41 jaar 
werksaam by die maatskappy. Vir 
die grootste deel van die afgelope 
vier dekades was hy takbestuurder 
by talle takke voordat hy die afge-
lope twee jaar as takbestuurder by 
Potchefstroom aangesluit het.

Hennie is in beheer van 60 per-
soneellede by Potchefstroom. Hy 
vertel trots: “My personeel is ou 
hande in hierdie bedryf en verskaf 
persoonlike diens.”

 
TAKGESKIEDENIS
Die tak het al jare gelede wortel 
geskiet waar dit tans staan en was 
vir jare eers oorkant die pad geleë. 

Die ou gebou is op 14 Augustus 
2002 verkoop en vir die afgelope 
14 jaar is die tak op die huidige 
perseel in die stad. 

Wat die vulstasie op die hoek 
by Potchefstroom uniek maak, 
is dat daar 24 uur per dag diens 
is - een van slegs drie takke wat dié 
diens verskaf, met Bloemfontein 
en Wesselsbron die ander twee. 

Die gebied is Senweswêreld 
met omliggende takke by Venters-
dorp, Klerksdorp, Parys, Oberhol-
zer asook Viljoenskroon.

POTCH SILO
Peter King is die silobestuurder by 
Potchefstroom silo. Die 39-jarige 
met 14 diensjare by Senwes beklee 
vanaf 2007 die pos van silo be-
stuur der. Hy was eers by Werda 
en daarna by Schoonspruit silo en 
van af 18 Januarie vanjaar is Peter 
die silobestuurder by Potchef-
stroom. Peter vertel trots dat hy 
een van vyf silobestuurders van 
kleur by Senwes is, met Samuel 
Mofokeng (Gottenburg), Fanie 
Xalabile (Willemsrus), Stoffel 
Ralengoele (Tierfontein) en 
Pule Mothibedi (Regina) 
die ander vier.

UNIEKHEDE VAN POTCHEFSTROOM 
SILO 208
Daar is 13 buise by die silo. Die 
ou silo is in 1972 gebou – 4 groot 
silobuise van tussen 4 200 ton en 
4 800 ton elk, asook 4 klein silo-
buise van 1 100 ton elk.

Die nuwe silo’s is in 1986 ge-
bou – 5 silobuise van tussen 7 500 
ton en 8 500 ton elk.

AGRI POTCHEFSTROOM
Voorsitter van Agri Potchefstroom, 
Jannie Keet, vertel dat hulle sowat 
70 lede het tot teenaan Parys. 

Produsente in die gebied boer 
hoofsaaklik met mielies, sonne-
blom, sojabone, asook koring en 
sorghum. 

’n Boeresportdag word sedert 
2015 deur hulle aangebied en vind 
vanjaar op 10 September plaas, 
waar tradisionele boeresport soos 
toutrek en vele ander sportsoorte 
beoefen sal word. 

Uit die geleentheid word fondse 
gegenereer waarmee hulle ook die 
Potchefstroom Dienssentrum vir 
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Die bekende hangbrug in Parys waar 

honderde verliefdes al hul liefde vir 

mekaar verklaar het. Hier is talle slotte 

op die hangbrug met die name van 

verliefdes en die datum van hulle 

spesiale dag.

Die NG Kerk in Parys.

Parys Museum.

Die Senwes Equipment werkswinkel 
in Parys.

Bejaardes finansieel ondersteun. 
Agri Potchefstroom werk ook nou 
saam met die munisipaliteit en 
polisie.

PARYS: RIVIERSTAD ... 
LIEFDESTAD

Die prentjiemooi dorpie het 
sy naam te danke aan die 

landmeter, Schilbach. Die Vaal-
rivier wat daardeur vloei het hom 
reeds in 1876 laat dink aan die 
Seinerivier in Parys, Frankryk. 

Maar die unieke landskap van 
die dorpie dateer twee biljoen jaar 
gelede toe ‘n meteoriet van 10 km 
die aarde met ’n spoed van meer as 
36 000km/h getref het en ‘n krater 
van 300km gelaat het, wat vandag 
as die Vredefort Koepel bekend 
staan. Dit bly tot vandag toe die 
oudste impakkrater wat op aarde 
gevind is.

Parys is bekend vir sy sprokies-
mooi strate met talle kunswinkels, 
restaurante en gastehuise met ver-
liefdes, fotograwe en motorfietsry-
ers wat graag die dorp besoek. Van 
die geboue wat uitstaan is die Pa-
rys Museum, die NG Kerk asook 
die ou Anglikaanse Kerk.

UNIEKHEDE VAN PARYS
Parys het ’n konnotasie met die 
Franse hoofstad in die vorm van 
die welbekende hangbrug, waar 
tientalle verliefdes al hulle liefde 
aan mekaar verklaar het. Die tra-
disie onder plaaslikes en besoekers 
is om ’n slot met hul name daarop 
aan die brug se kabels aan te bring 
om so hul liefde te verewig. 

HINTERLAND SENWES VILLAGE
Die takbestuurder by Parys, Jo-
han Cromhout, is sedert 2013 by 
die maatskappy en vanaf 2015 
by Parys. Hy is in beheer van 49 
personeellede met 24 winkelper-
soneel, 17 by die werkswinkel, 7 
by onderdele en boonop ’n heel-
werktuigbemarker, Wimpie Nel.

TAKGESKIEDENIS
Die ou tak word tans as stoor ge-
bruik en dateer uit 1928. Dit was 
tot en met 1994 in gebruik. 
Sedert 13 Augustus 1994 is han-
del gedryf uit die nuwe winkel, 
wat deur Tobie Loubser, destydse 
wyksdirekteur van Sentraalwes 
Koöperatief Beperk, geopen is. Die 
omliggende takke hier is Heilbron, 
Oberholzer, Potchefstroom en 
Vereeniging.

Die Parys werkswinkel bedien 
’n groot gebied, naamlik Parys, 
Heilbron, Vaaldriehoek, die hele 
Wesrand, Randburg, Oberholzer, 
Potchefstroom, Rysmierbult en 
Vredefort. Daarbenewens word 
personeel hier ook opgelei as 
spesia liste op ou trekkers.

Sedert 2014 bied die tak jaar-
liks ’n dankseggingsdag aan in die 
vorm van ’n kerkdiens wat in die 
werkswinkel gehou word, met 
Andries Enslin wat die diens lei. 
Vir Gerhard Steyn aanhangers is 
nog ’n interessantheid dat sy 2015 
musiekvideo, Verlief op ’n Dief, 
in die Parys tak en stoor geskiet 
is, met Gerhard wat die rol van ’n 
onderdeleverkoopsklerk in die vi-
deo vertolk. 



Villa Crop Protection 
verleen graag ‘n 
helpende hand aan 
mielieboere.

Die afgelope mielieseisoen was nie maklik vir produsente nie. Daarom bied Villa Crop Protection 
gedurende September die ‘Villa Vennoot Mielie Pakket’ teen slegs R700 per hektaar 
(BTW uitgesluit) aan. Dié pakket speel beide voor en na opkoms effektief klaar met eenjarige 
gras en breëblaar onkruide, snywurms en stronkboorders. Die pakket is spesifiek ontwikkel om 
aan die oesbeskermingsvereistes vir die Westelike produksieareas te voldoen. 

Meer belangrik, omdat tye tans moeilik genoeg is, het ons betaling tot Mei 2017 uitgestel. 

Jy kan dus nóú plant, en later betaal… veilig in die wete dat beide jou oes en jou kontantvloei 
deur Villa se staatmaker-beskerming beveilig word.

Voorraad is beperk is, so plaas nou jou bestelling by enige van 
dié deelnemende handelaars:

Agro Centre • Inteligro • Laeveld Agrochem • BayAgro 
Nulandis • Oosvaal Landbou • Wenkem SA 
of besoek villacrop.co.za/mieliepakket

Beskerm nóú jou oes – betaal eers in Mei 2017.

SLEGS IN SEPTEMBER 
Beskerm nou. Betaal later!

Terme en voorwaardes geld.
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Onmoontlik is vir dié 
produsent net ’n illusie

Geen keer aan De Beer

VIR NICO DE BEER IS NIKS ONMOONTLIK 

NIE. EN G’N WONDER NIE. DIE MAN IS 

GEBORE IN 1964, DIESELFDE JAAR AS 

DIE ROLLING STONES SE EERSTE AMERI

KAANSE TOER EN OOK DIE JAAR WAT 

DIE EERSTE FORD MUSTANG DIE LIG 

GESIEN HET. SO IS NICO OOK ENIG IN 

SY SOORT EN VANDAG IS DIE 52JARIGE 

‘N STAATMAKERPRODUSENT IN DIE 

POTCHEFSTROOM OMGEWING.

Nico de Beer, ’n vierde generasie produsent.

 AUBREY KRUGER

VIERDE GENERASIE PRODUSENT
Nico is ’n trotse vierde generasie produsent. Sy oupa-
grootjie, Hans, het reeds na die Anglo-Boereoorlog in 
1902 op die plaas Witrandsfontein begin boer. So deur 
die jare volg sy oupa Martiens, pa Hansie en later het 
hyself bygekom. Sy seuns Dirkie en Jaco, die vyfde gene-
rasie produsente in die familie, is ook reg vir die ding.

Ek praat net so rukkie met Dirkie voor hy moes 
spaander om te gaan stroop voordat Senwes se plaaslaai-
trokke daar aankom. Dirkie, wat ook’n trotse Gimmie 
is, het direk nadat hy in 2012 gematrikuleer het, dadelik 
saam met sy pa begin boer. Sy jonger broer, Jaco, doen 
tans ondervinding op by ’n produsent in Dumas, Texas 
in die VSA.

Nico se ondersteuningsbasis is sy vrou Marinda. Sy is 
’n huisvrou en doen die plaas se boeke en die twee werk 
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Nico de Beer en een van sy 
seuns, Dirkie.

Senwes doen 
plaaslaaie op 

dié plaas.

baie goed saam. Hulle het vanjaar 
reeds hul 24ste huweliksherden-
king gevier. “Sy is die steunpilaar 
van ons boerdery,” sê Nico.

BOERDERY
Nico beskryf hulle boerdery as ’n 
gemengde boerdery. Hulle boer op 
Witrandsfontein, tussen Potchef-
stroom en Ventersdorp, wat sowat 
1 040 hektaar groot is, met nog 
sowat 700 hektaar wat hulle huur 
en op sowat 550 hektaar saai.

Van saai gepraat. Hulle plant 
onder normale omstandighede 
90% mielies en 10% sonneblom. 
Maar gedurende die afgelope 
droogteseisoen het hulle net 70% 
mielies geplant en derhalwe 30% 
sonne blom.

Die res van die grond word vir 
weiding gebruik aangesien hulle 
met kommersiële Bonsmaras, 
asook skape boer. Hier is teelma-
teriaal en goeie genetika vir hulle 
baie belangrik.

SY VORMINGSJARE
Ons wyk so bietjie af van die boer-
dery. Hy vertel dat hy nog altyd 
in die streek woon. Die Venters-
dorp-gebore Nico het Laerskool 
Mooirivier bygewoon en in 1982 

by HTS Potchefstroom gematriku-
leer. Na sy diensplig in Heidelberg 
en Oshakati het hy teruggekeer na 
Potchefstroom om sy landboudi-
ploma in 1986 by Potchefstroom 
Landboukollege te verwerf.

BOERDERY BEGIN
Hy het in 1987 saam met sy pa, 
Hansie, begin boer en in 1988 
het hy Witrandsfontein 2 gekoop. 
Nico is baie entoesiasties soos ons 
deur die plaas ry en hy die ou 
skuur en ou ossewa gaan wys wat 
’n bietjie nostalgie aan die boerdery 
verleen.

DIE LAASTE VYF JAAR
Die afgelope vyf jaar ploeg hulle 
glad nie. Die laaste drie jaar word 
daar ook geen bewerking gedoen 
nie. Hoewel dit nog te vroeg is om 
werklik uitspraak te lewer, hoop hy 
dat die resultate ’n groot verskil in 
produksie gaan aandui. Die laaste 
seisoen se El Niño het hulle ook 
nie gespaar nie. Vanaf September 
2015 tot April vanjaar het hulle 
slegs 211 mm reën ontvang, waar 
hulle onder normale omstandig-
hede sowat 600 mm per seisoen 
ontvang. Dit volg op die onder 
normale 2014 en 2015 seisoene. 

MOTTO
Eerstens glo Nico “Onmoontlik 
is nie ’n realiteit nie, dit is slegs ’n 
illusie.” 

Twee kritiese elemente in boer-
dery, volgens hom, is dat jy betrok-
ke moet wees en nie in jou kantoor 
moet sit nie. “Jy moet daar wees. 
Jou beste kunsmis is jou voetspore 
in die land.” In die beroep is jy 
altyd afhanklik van die natuur, 
soos ook die afgelope seisoen die 
geval was. 

Nico en sy familie besef: “Alles 
is net genade van Bo en jy moet op 
jou knieë bly. Jy kan so hard werk 
as wat jy wil, als wat jy ontvang is 
seën van die Vader.”

RAAD VAN VORIGE GENERASIES
As daar nou een ding is wat sy 
oupa en pa gedoen het, is dat hulle 
nie geld geleen het nie. Dit gesê 
gebeur daar soms onvoorsiene 
dinge op ’n plaas, soos jare gelede, 
toe een van twee spanne osse in die 
juk deur weerlig getref is. Selfs die 
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HANTERING VAN WERKSMAG
Ten opsigte van sy werkers glo hy 
dat daar een ding is wat jy moet 
toepas - “Moenie iets van hulle 
verwag wat jy nie self bereid is om 
te doen nie.” En sy rekord spreek 
boekdele - van sy personeel is al 
25 tot 30 jaar by hom werksaam. 
Bykomend moet daar ook aanspo-
ringsbonusse wees vir verdere mo-
tivering.

Dit is dus duidelik dat Nico 
binne homself, sy familie en in die 
gemeenskap, gerat is vir boerdery. 

Nico de Beer
> VERVOLG VAN BLADSY 13

Hier word ook met 
kommersiële Bonsmaras 

en skape geboer.

Die plaas Witrandsfontein is 
waar die De Beers boer.
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KynoPopTM

Vir ‘n vinnige begin en 
sterk saailinge.

KynoPlusTM  - 
NPKS-plantermengsel
Om gedurende hierdie 
stadium in die mielieplant 
se lewe ‘n goeie 
potensiaal aan te lê.

KynoPlusTM 

Vir verbeterde stikstof-
doeltreffendheid wat 
beskikbare stikstof in die 
grond verhoog.

KynoPlusTM  - 
mengsels:
Om stikstof, fosfaat en 
kalium doeltreffend in 
die grond te sit.

KynoPlusTM  en
KynoPlusTM  - 
mengsels:
Effektiewe bemesting 
wanneer die voedings-
behoefte van die 
mielieplant geweldig 
toeneem.

Mielie OEMFF®:
’ n Blaarvoeding om die 
effektiwiteit van die 
  mielieplant te verbeter.

Mielie OEMFF® B16:
Om gedurende stuifmeelstort, 
bestuiwing en bevrugting in 
die spesifieke voedings-
behoefte te voorsien.

KynoPlusTM -mengsels 
Foli-Grande of 
Foli-Plus:
Het die nodige voeding-  
  stowwe in, om graanvul 
      te verbeter.

MIDDEL 
VEGETATIEF, 
TOPBEMESTING

BLOMSTADIUMVOOR PLANT
VROEË 
VEGETATIEF, 
MET PLANT

Met Kynoch se innoverende 
en pasmaak-produkte 
kan jy bemesting toedien 
volgens jou mielieplante se 
behoeftes en groeistadiums. 
So verseker Kynoch dat jou 
mielieplante kry wat hul 
nodig het, wanneer hul dit 
die nodigste het. 

Kynoch – verbeterde 
doeltreffendheid deur
innovasie.

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

011 317 2000  |  info@kynoch.co.za 
www.kynoch.co.za

Nie handeldrywend in die Wes-Kaap nie.

KynoPlus is geregistreer as kunsmis groep 1 – Reg. No: K8024, 
KynoPop Reg. No: K9101, Mielie OEMFF Reg. No: K8702 en 

Foli-Grande Reg. No: K8045 
(Alle produkte is geregistreer onder Wet 36 van 1947)

feit dat sy oupagrootjie in 1914 na 
Ceylon gedeporteer is, het hom 
nie gekeer nie. Ondanks alles het 
hulle voortgegaan en nie moed 
opgegee nie.
 
SENWES
Hy is baie betrokke by Senwes. 
Senwes doen plaaslaaie by hom 
wat sake vir hom vergemaklik. 
Verder het hy ook omvattende 
versekering, asook huis- en 
haelversekering by Certisure 
uitgeneem. Hy het ook verskeie 
John Deere trekkers en imple-
mente. Hy sê dat hy goeie diens 
en naverkoopsdiens by Senwes 
Equipment kry en dat hulle goeie 

werktuigkundiges het. Senwes het 
ook verskeie boeredae waar boere 
in die omgewing op hoogte bly 
van tegnologie en relevante sake.

GEORGANISEERDE LANDBOU
Nico glo daaraan om iewers te be-
hoort - dis hoekom hy en sy seun, 
Dirkie, ingeskrewe lede van Agri 
Noordwes is. Elkeen het sy werk in 
georganiseerde landbou. Hulle was 
juis saam met ander produsente 
die ontvangers van die 300ste 
voers kenking van Agri SA. 
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Senwes noteer 
op ZAR X
DIE SENWES GROEP (SEN

WES EN SY HOUERMAATS

KAPPY, SENWESBEL BEP

ERK, (GESAMENTLIK DIE 

“MAATSKAPPYE”)), HET OP 

20 JULIE AANGEKONDIG 

DAT HULLE HUL OORDIE

TOONBANK VERHANDE

LINGSMEGANISME (“OTC”) 

NA ‘N GELISENSIEERDE 

OMGEWING BY ZAR X SAL 

MIGREER, SOOS VEREIS IN 

TERME VAN DIE WET OP 

FINANSIËLE MARKTE, 2012 

(“FMA”).

Senwes het sedert 2006 ’n 
Oor-die-Toonbank Verhan-

delingsplatform (“OTC”) gevestig 
as Gemagtigde Finansiële Diens-
verskaffer (soos bepaal deur die 
FAIS wetgewing) vir die verhan-
deling van die aandele van beide 
Maatskappye. 

Toe die Wet op Finansiële 
Markte (FMA) in 2013 gepromul-
geer is, was daar onsekerheid oor 
die bepalings en die toepassing 
daarvan op OTC’s en is met die 
FSB geskakel om duidelikheid 
te verskaf. Die FSB het tydelike 
vrystelling van die FMA-bepalings 
aan die Maatskappye verleen in 
Augustus 2013, op voorwaarde dat 
daar steeds aan FAIS-wetgewing 
voldoen word, in afwagting van 

’n duidelike rigtinggewing van die 
FSB in terme van die FMA.

Daaropvolgend in Mei 2014, 
het die Finansiële Dienste Raad 
(FSB) ’n konsep riglyn in terme 
van die Wet of Finansiële Dienste 
uitgereik, wat aangedui het dat alle 
“selfregulerende” OTC’s, soos die 
Senwes verhandelingskamer, aan-
soek moet doen vir ’n lisensie tensy 
dit ’n ‘enkeltoonbankbeurs’ is. 
Hierdie riglyn is daarna opgeklaar 
en die FSB het ’n 2de finale riglyn 
aan OTC’s uitgereik, gedateer 11 
Julie 2014, wat duidelik bepaal het 
dat die maatskappye moet aansoek 
doen om as ’n beurs gelisensieer 
te word óf dat hulle moet migreer 
na ’n gelisensieerde verskaffer. Die 
FSB het dit duidelik gemaak dat 
alle beurse wat aandele verhandel 
(met die ‘publiek’) onder die FMA 
gereguleer moet word. 

Na die voorwaardelike goed-
keuring van ZAR X as ’n gelisen-
sieerde beurs, het die direksies van 
die Maatskappye besluit dat die 
Maatskappye die aandeelverhan-
deling van die groep na hierdie 
beurs sal migreer, effektief vanaf 
30 September 2016, onderhewig 
aan die toekenning van ZAR X se 
finale beurslisensie. Aandeelhouers 
sal voorsien word van ’n volledige 
noteringskennisgewing gedurende 
September wat die prosedures en 
struktuur van hierdie nuwe ver-
handelingsplatform sal verduidelik. 
ZAR X akkommodeer lae risiko 
aandeelverhandeling in ’n geregu-
leerde omgewing. Senwes sal steeds 
as oordragsekretaris en hoofmake-
laar vir hierdie beurs optree, wat 
ondersteun word deur STRATE 

en Computershare. Die totale 
proses is elektronies en word binne  
’n gedematerialiseerde omgewing 
bedryf. 

“Ons is baie opgewonde om 
deel te wees van ’n proses om 
nuwe grond te breek saam met 
ZAR X en sy nuwe inisiatiewe,” 
het Senwes se Hoof Uitvoerende 
Beampte, Francois Strydom gesê. 
Die ZAR X span en sy stigters 
het uitgebreide ondervinding met 
betrekking tot verhandelingsplat-
forms en ons is gemaklik dat ons 
aandeelhouers steeds belegger-
beskerming sal geniet terwyl hulle 
verhandeling doen op ’n platform 
binne die jurisdiksie van die FMA, 
soos bedoel deur die FSB. Etienne 
Nel, Hoof Uitvoerende Beampte 
en medestigter van ZAR X, het 
die volgende opmerking gemaak: 
“Die Senwes groep demonstreer 
weereens waarom hulle die leier 
in die agri-besigheidsomgewing is 
deur op ZAR X te noteer en ons is 
baie ingenome daarmee dat hulle 
besluit het om dit te doen.”

Aandeelhouers moet ook ken-
nis neem dat vir doeleindes van die 
migrasieproses, die groep se aan-
deleregisters gesluit sal wees en dat 
geen oordragte gedoen sal word 
gedurende die periode 1 Septem-
ber tot 30 September 2016, ten 
einde ’n gladde oorgang na die ge-
lisensieerde omgewing te verseker. 
Amptelike kennisgewing daarvan 
sal binnekort gedoen word.

Navrae kan gerig word aan die 
Groep Maatskappysekretaris en 
Hoofregsadviseur, Elmarie Joynt 
by elmarie.joynt@senwes.co.za of 
telefoon nr. (018) 464 7104. 

mailto:elmarie.joynt@senwes.co.za
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 PETRUS VAN STADEN

Presisieboerdery begin by die “detail” karakteri-
sering van die natuurlike hulpbronne sodat die 

variasie in die grond en/of gewasomgewing met een 
of ander metode gekwantifiseer word. Die data word 
gebruik om ’n aanbeve ling te maak oor hoeveel van 
watter produk waar en wanneer toegedien behoort te 
word, ten einde optimale gewasproduksie, verhoogde 
produktiwiteit en winsgewendheid te verseker. Die 
aksies word dan met behulp van gesofistikeerde teg-
nologie uitgevoer.

Globale posisioneringstelsels word gebruik om 
geografiese data in te samel, sowel as geografiese aan-
bevelingskaarte toe te pas. Hierdie tegnologie word in 
trekkers, stropers, hoogloopspuite en alle applikasi-
etegnologie gebruik.

VOORDELE VAN PRESISIEBOERDERY:
Verhoog effektiewe en doel treffende gebruik van  
produk sie-insette
• Marge bo bemestingskoste verhoog met meer as 

20%.
• Besparing op kalk beloop 20% tot 50%.
• Oorbespuiting van onkruid- en plaagdoders word 

gehalveer.

Optimale benutting van opbrengspotensiaal, verhoogde 
winsgewendheid en omgewingsvriendelike boerdery
• Verbeterde graankwaliteit.
• Verhoogde opbrengste per mm beskikbare vog van 

20% tot 50%.
• Verhoogde netto inkomste per mm beskikbare vog 

van meer as 50%.

VOORSEISOENBEPLANNING
Stap 1: Opstel van ’n grondkaart
Hierdie is ’n eenmalige stap vir pro dusente wat nie oor 
’n grond kaart beskik nie. Produsente bepaal die skaal 
(bv. 1, 2 of 4 ha) ruitopname vir grondkartering. Die 
data verkry uit die veldwerk word geprosesseer vir die 

PRESISIEBOERDERY 
– die basiese beginsels

EEN VAN DIE VERNAAM STE GLOBALE VRAAGSTUKKE VAN 

ONS ERA IS VOEDSELSEKURITEIT. EEN VAN DIE OPLOSSINGS IS OM 

PRODUKTIWITEIT OP BESTAANDE HULPBRONNE TE VERHOOG.

Figuur 3. Beraamde mielieopbrengspotensiaal vir 
jaar-op-jaarstelsel.

Figuur 1. Grondvormkaart.

Figuur 2. Effektiewe diepte-kaart.
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saamstel van die volgende reeks 
kaarte:
• Grondvormkaart,
• Effektiewe diepte-kaart,
• Potensiële plantbeskikbare wa-

terstoorkapasiteitskaart, en
• Potensiële opbrengskaarte vir 

monokultuur asook oorlê-
stelsels.

 
Voorbeelde van bovermelde kaarte 
word in Figuur 1 tot 3 voorgestel.

Stap 2: Saamstel van chemiese 
kaarte
Produsent doen chemiese ontle-
ding en regstelling elke jaar vir ’n 
derde van sy plaas. Grondmonsters 
word op dieselfde noteerpunte as 
in Stap 1 geneem en ontleed. Die 
resultate word gebruik om kaarte 
volgens keuse te teken. Voorbeelde 
van tipe kaarte is pH, Suurversa-
diging, Fosfaat (P), Kalium (K), 
Kalsium (Ca), Magnesium (Mg), 
Natrium (Na) en Swael (S).
In Figuur 4 en 5 word voorbeelde 
van pH en P-kaarte getoon.

Stap 3: Gebruik van inligting
Die inligting van stap 2 word ge-
bruik om presisievoorskrifkaarte 
vir die produsent volgens behoefte 
te ontwikkel. Voorskrifkaarte word 
algemeen gebruik om kalk, kuns-
mis en saad variërend toe te dien. 
’n Voorbeeld van ’n variërende 
kalktoedieningskaart word in 
Figuur 6 getoon.

Stap 4. Uitvoering op die land
Die kaarte van stap 3 word elek-
tronies in die konsole gelaai en die 
aksie word uitgevoer. Voorbeelde 
word in Figuur 7 tot 9 getoon.

INSEISOEN MONITERING
Stap 5. Die gebruik van tegnolo
gie om gewasgroei tydens die 
seisoen te monitor
Hierdie stap is ter ondersteu ning 
van voedings- asook plaag- en 
on kruidbestuur tydens spesifieke 
gewasstadia. Afstandswaar ne-
mings  tegno logie kan ook gebruik 
word om skade deur hael, wind of 
vloedwater te bepaal.

Figuur 5. Fosfaatkaart.

Figuur 6. Voorbeeld van variërende 
kalktoedingskaart.

Figuur 4. Die pH-kaart.

Figuur 7. Die kalktoedieningskaart (links) wat elektronies gelaai word in die reke-
naar van die trekker (regs).

Figuur 8. Kalk met presisietoediening uitgestrooi.
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Presisieboerdery: die basiese beginsels
> VERVOLG VAN BLADSY 17

Figuur 11. 
Presisie-

toediening.

Figuur 12. Stroperdata van drie agtereenvolgende mielieseisoene.

In praktyk word een of ander vorm 
van afstandswaarneming gebruik om 
die land te karteer deur middel van fo-
tografie met spesifieke toerusting. Die 
data word verwerk en opgevolg met ’n 
fisiese ondersoek in die land. Daarna 
word ’n plan van aksie beraam, ’n 
toedieningskaart geskryf en uitgevoer. 
Voorbeelde word in Figuur 10 en 11 
getoon.

EINDE VAN DIE SEISOEN  EVALUASIE
Stap 6. Die insameling van op
brengsdata tydens oes
Aan die einde van die produksie-
seisoen kan uiters waardevolle inlig-
ting versamel word indien die stroper 
toegerus is met sensors om die op-
brengs te meet. Sien Figuur 12.

Stap 7. Evaluasie
Die kaarte in Figuur 12 weerspieël 
die ruimtelike verspreiding van die 
graanopbrengs in ’n sekere area en nie 
die oorsake vir die variasie daarvan 
nie. Saam met die produsent word 
alle klimaats- en bestuursinligting 
gebruik om te bepaal wat moontlike 
redes of oorsake was vir die variasie 
in opbrengs en hoe dit vergelyk met 
die beplanning voor die seisoen. Dan 
word regstellings/aanpassings gemaak 
vir aanbeveling in die volgende pro-
duksieseisoen.

OPSOMMING
Die digitale era het feitlik oneindige 
toepassingsmoontlikhede wat ook 
die landbouers bemagtig om presisie-
boerdery toe te pas. Die groeiende 
vraag na voedsel wat op beperkte 
hulpbronne geproduseer moet word, 
tesame met veranderlike klimaats- en 
sosio-ekonomiese omstandighede, 
plaas druk op produsente om tegnolo-
gie en wetenskap ten volle te benut ten 
einde gewasproduksie te verhoog deur 
verhoogde effektiwiteit.  

TMSPECIALIST
    RANGE
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Willard Batterye neem die voortou wanneer dit kom by 
innoverende oplossings. Hetsy dit die nuutste Willard  
“Super-Safe” reeks is, met “roll-over” tegnologie, of 
batterye vir hoë verrigting, 4x4, landbou of ander 
selfaangedrewe voertuie, Willard Batterye kan voorsien.

Nou met ’n 25 maande waarborg op die hele reeks, 
bied Willard Batterye jou ’n verskeidenheid opsies  
om van te kies, Willard Batterye verskuif jou denke.

Willard Batteries. The power of technology.
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Figuur 9. Plant met kunsmis- en 
populasievoorskrifkaarte.

Figuur 10. Voorbeeld van vastevlerk hommel met NDVI-beelde 
tydens kanola blomtyd.
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 LUAN VAN DER WALT, HENFRED 
LINDE en *VOSSIE VAN STRAATEN

Universiteit van die Vrystaat, 
Departement Landbouekonomie

Die veranderinge wat plaas-
vind strek in die land-

bou-omgewing vanaf plaasvlak tot 
en met die verbruikersvoorkeure 
van die eindverbruiker van die 
geproduseerde produkte. Die ver-
anderende omgewing maak dit 
dus krities belangrik vir boere om 
aan te pas en sodoende nie agter 
te raak in terme van produksie en 
bestuursaspekte nie. Indien die 
boer nie byhou met die aanhou-
dende veranderings nie, sal hy nie 
daarin slaag om kompeterend te 
wees nie. 

Wat hiermee bedoel word, is 
dat sy mededinger insette meer 
doeltreffend en akkuraat sal ge-

bruik en die effektiwiteit van sy 
daaglikse aktiwiteite sal verhoog. 
Dit sal oor die lang termyn meer 
lonend wees vir die tegnologies 
gevorderde boer. 

Een aspek wat oorweeg kan 
word om die verandering in die 
markte te troef en om by te hou, is 
presisieboerdery. 

Presisieboer dery hou sterk ver-
band met die tegnologiese vooruit-
gang in die landbousektor. Dit stel 
die boer in staat om te observeer, 
te meet en te reageer ten opsigte 
van inter- en intra-veld verander-
likes in gewasse. 

Hierdie tegnologiese vooruit-
gang lei na beter en meer akkurate 
besluitneming en uitkomsvoor-
spellings. Berekeninge kan meer 
akkuraat gedoen word, wat lei tot 
beter finansiële bestuur van die 
boerdery. 

Presisieboerdery sluit verskeie 
aspekte in, wat strek vanaf die in-
setkant tot die uitsetkant en finan-
siële bestuur.

HOEKOM PRESISIEBOERDERY?
Figuur 1 toon die produsenteprys 
teenoor die koste van produksie 
in terme van indekswaardes. Dit 
is duidelik uit figuur 1 dat die 
pryskosteknyptangeffek aansienlik 
vergroot het oor die afgelope paar 
jaar in die landboubedryf en meer 
spesifiek op plaasvlak. Die prys-

HANDELSNUUS

PRESISIEBOERDERY 
–  ’n nuwe benadering

DIE VERANDERENDE 

LANDBOUOMGEWING 

BETRAP BAIE BOERE 

ONKANT IN DIE SIN DAT 

HULLE AGTER RAAK MET 

DIE VOORTDURENDE 

TEGNOLOGIESE 

UITBREIDINGS.

kosteknyptang wat ontstaan, plaas 
die winsgewendheid van boerderye 
onder die vergrootglas.

Die gebruik van presisieboer-
derytegnologie speel ’n groot rol 
in die insetkoste van die boerdery. 
Verskeie presisietoestelle lei tot 
meer akkurate en volhoubare 
toedienning van insette. Die meer 
akkurate toedienning van insette 
verminder die oor- of ondertoedie-
ning en kan oor die lang termyn 
’n positiewe effek hê op die wins-
gewendheid van die boerdery.

FAKTORE OM IN AG TE NEEM
Alhoewel daar baie voordele ver-
bonde is aan die implementering 
van presisieboerderytegnologie, 
is daar verskeie faktore wat in ag 
geneem moet word wanneer die 
besluite geneem word. 

Die implementering van 
presisieboer derytegnologie in die 
boerdery is ’n groot kapitale uitleg 
indien die boerdery nie alreeds 
stelselmatig begin investeer het in 
presisietegnologie nie. 

Dit is dus van kardinale belang 
om ’n paar kritiese elemente in ag 
te neem wanneer besluite geneem 
word rakende presisieboerdery:
• Kapitaal – Die investering 

in presisietegnologie beno-
dig groot kapitale uitleg. Dit 
maak dit dus belangrik om die 
langtermynvoordele daaraan 
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verbonde op te weeg teenoor 
die onmiddellike kapitale uit-
vloei.

• Uitvoerbaarheid – Dis belang-
rik om te oorweeg hoe goed die 
presisietegnologie sal inpas by 
die huidige boerderyomgewing 
en hoe uitvoerbaar die gebruik 
van presisietegnologie sal wees 
om produksie te maksimaliseer, 
teen die laagste insette.

• Kundigheid – Die gebruik van 
presisietegnologie benodig in 
baie gevalle die nodige kennis 
om dit suksesvol te implemen-
teer. Beskik die boer oor die 
nodige kennis om die toerus-
ting ten volle te benut?

• Visie en missie van produsent 
– Wat is die produsent se visie 

en missie? Hoe pas die gebruik 
van presisietegnologie in by die 
mikpunte en doelstellings van 
die produsent.

 
TEN SLOTTE
Met die voortdurende verande-
rings wat plaasvind in die land-
bousektor, veral ten opsigte van ar-
beid en die politieke situasie, is dit 
uiters belangrik vir boere om by te 
hou met die vernuwing in die teg-
nologie en produksiemetodes. 

Alhoewel presisieboerdery 
gepaard gaan met groot kapitale 
uitleg is dit oor die lang termyn 
’n winsgewende belegging. Wat 
presisieboerdery aantreklik maak 
is dat, ten spyte van die feit dat 
dit baie kapitaal gaan verg om te 

begin, die opbrengs wat gegene-
reer word op die belegging dit sal 
regverdig. 

Presisieboerdery gaan nie net 
oor die kapitale uitgawes nie, maar 
wat ook belangrik is, as dit nie 
die belangrikste aspek is nie, is die 
kundigheid wat benodig word om 
dit doeltreffend te kan bestuur.  

Sonder die nodige kundigheid 
om effektiewe besluite te kan 
neem, baat dit nie om so ’n beleg-
ging te maak nie. 

Vir meer inligting kontak vir Luan 
van der Walt per epos: vander-
waltL1@ufs.ac.za
* Vossie van Straaten is ’n meestersgraad-

student by die Departement Grond-
kunde aan die UV.

Presisieboer dery hou 
sterk verband met 
die tegnologiese 
vooruitgang in die 
landbousektor...

Hierdie tegnologiese 
vooruitgang lei na 
beter en meer akku-
rate besluitneming en 
uitkomsvoorspellings. 

❞

❝

Figuur 1.

DOEN GERUS NAVRAAG BY U NAASTE SENWES EQUIPMENT-TAK

mailto:vanderwaltL1@ufs.ac.za
mailto:vanderwaltL1@ufs.ac.za
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WEN ’N JOHN DEERE GATOR 855D TER WAARDE VAN R230 000
In die tweede been van die kom petisie kan ’n John Deere 
Gator 855D ter waarde van R230 000 ingepalm word! 
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 gebiede.

SMS Senwes Equipment, John Deere Gator sowel as jou 
naam, telefoonnommer en e-pos adres na 31 022 voor of op 31 
Oktober 2016 vir ’n kans om die John Deere Gator ter waarde 
van R230 000 te wen.

WEN ’N REIS VIR TWEE NA MAURITIUS TER WAARDE VAN R80 000
In die derde been van die kom petisie kan een gelukkige 
wenner ’n reis vir twee ter waarde van R80 000 na 
Mauritius wen.

Al wat jy moet doen is om te antwoord op die volgende vraag: 
Wie is die voorloper John Deere agent in Suid-Afrika? 
E-pos die antwoord, asook jou kontaknommer na equipment@
senwes.co.za.

Die algemene kompetisie besonderhede, -reëls en 
inskrywingsbesonderhede is beskikbaar by http://senwes.
co/Equipment_Gator en http://senwes.co/Equipment_
Mauritius. Geen werknemers van Senwes of John Deere 
mag deelneem nie. 

DIE WENNER VAN die Senwes Equipment en 
John Deere Selfiekompetisie, die eerste been van 
die WEN GROOT met Senwes Equipment en 
John Deere-kompetisie, is Amanda Haasbroek.

Amanda vertel dat sy eers op die heel laaste 
dag hul selfie ingestuur het nadat haar swaer, 
Leonard, en skoonma, Nicolene, haar van die 
kompetisie vertel het. Sy het blitsig die 25 km 
tussen haar skoonouers se plaas, Lacuna, en hulle 
plaas, Rendezvous, in die Allanridge omgewing 
afgelê om hul John Deere klere en speelgoed te 
kry en het haarself en haar seuntjie Marnus by sy 
gunsteling, ’n John Deere spuit, gekiek.

Die R10 000 wenprys het net op die regte 
tyd gekom nadat hulle gehoor het dat hulle hul 
tweede kind verwag. “Ek is in die hemel. Regtig 
baie dankbaar.”

Vir die paneel het dit uitgestaan hoe die 
selfie met jou praat. Uitvoerende Bestuurder van 
Senwes Equipment, Ferdie Pieterse, het gesê: 
“Alles in die selfie skree John Deere. Daar is ’n 
dieper betekenis in die familieselfie - die vrou en 
kind, die versorger van die nasie.” Pieterse en John 
Deere Areabestuurder, Philip du Plessis het die 
wenprys aan haar oorhandig.

Die nuut gevestigde handelsmerk, Senwes 
Equipment, het ook op sosiale media wye 
blootstelling geniet. Meer as 30 000 mense het 
gedurende die tydsduur van die kompetisie met 
die handelsmerk in aanraking gekom. 

WEN GROOT 
met Senwes Equipment en John Deere

☞ Wen ’n John Deere Gator 855D ter waarde van R230 000
☞ Wen ’n reis vir twee na Mauritius ter waarde van R80 000

DAAR IS NOG TWEE INTERESSANTE PRYSE 

OP DIE SPEL IN DIE WEN GROOT MET 

SENWES EQUIPMENT EN JOHN DEERE 

KOMPETISIE.

Amanda Haasbroek wen  
R10 000 klerebewys

SE
LF

IE
KO

M
PE

TI
SI

E Amanda 
Haasbroek en 
haar seuntjie 
Marnus in die 
wenfoto. Volgens 
haar het haar 
man, Nardus, die 
liefde vir John 
Deere by haar 
gekweek. 

Lucky Winner
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SENWES PRESISIEBOER DERY IS ’N  
AFDELING BINNE SENWES EQUIPMENT 
WAT FOKUS OP TOEGEWYDE DIENS  
EN KWALITEIT PRODUKTE OM ENIGE  
BOERDERY TOT SY VOLLE POTENSIAAL 
TE HELP GROEI.

Senwes Presisieboerdery bestaan uit sewe 
spesialiste met uitstekende kennis van die 

landboubedryf, wat professionele bystand en raad 
verskaf. 

Die nuwe Presisieboerdery Hulplynsentrum,  
staan produsente 24 uur per dag by. Die hulplyn 
werk hand aan hand met Senwes se werkswinkels. 
Met ’n aktiewe John Deere Link (JDLink™)  inteke-
ning, kan probleme vinniger opgelos word. 

Foutkodes word direk vanaf die toerusting 
ont vang en na die betrokke Senwes werkswinkel 
deurgestuur. Die intekening is beskikbaar met die 
aankoop van enige nuwe John Deere 7R, 8R en 
9R-reeks-trekkers, asook alle nuwe John Deere 
S-reeks stropers en John Deere 4-reeks-spuite. 

JDLink stel produsente in staat om vanuit hul 
kantoor vlootbeheer toe te pas, toerusting te moni-
tor, data elektronies te hanteer en tydperke en 
geografiese grense te stel. 

Presisieboerdery bied ‘n reeks produkte wat fokus 
op besparing van stygende insetkoste. Met produkte 
soos die Greenstar™ RateController, RateController 
Dry en Seedstar™ kan vloeibare- en korrelkunsmis 
en saad variërend toegedien word, wat bewerking 
verminder.  

Vir navigasie waarop jy kan staat maak is John 
Deere se Starfire™ toerusting net vir jou. Met akku-
raatheid tot op 2 cm herhaalbaarheid, bied presisie-
boerdery meer as 25 RTK-basisstasies in Noordwes 
en Vrystaat. Produsente kan meer produktief hul 
grond bewerk met John Deere se geïntegreerde Au-
totrac™ stelsel. 

Presisieboerdery bied aan produsente die Green-
star™ se Autotrac Universal-stelsel wat vir verskeie 
ander handelsmerk kajuittrekkers beskikbaar is. 
Senwes Presisieboerdery bied nie net ’n reeks uitne-
mende produkte nie, maar ook uitstekende diens. 

Bereik jou 
volle potensiaal
met Senwes Presisieboerdery

KOSTE: 
R80 

per persoon 
(spitbraai  ingesluit)

(Fondse ten bate van 
Jongboerkomitees 

van Agri NW en 
Vrystaat Landbou) 

Tolvry Nommer: 080 941 4011 
www.senwes.co.za    |   www.senwes.mobi

TOEKOMSFOKUS
 SAAM MET NASIE IN GESPREK

13 SEPT 2016   |  09:00   |  NAMPO PARK

13de
jaar

FAMILIEBOERDERY 
Kom wees deel van die

bespreking saam  met ervare
produsente in die bedryf.
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 AUBREY KRUGER

Tydens die afgelope paar 
maande het groot maat-

skappye vennootskappe met Sen-
wes gevorm om produsente in die 
ge bied te hulp te snel.

ZZ2
ZZ2 het die vervoer van veevoer 
gratis na die droogtegeteisterde 
areas verskaf. Dit het 11 vragte 
van 572 bale behels wat vanaf die 
Odendaalsrus/Kroonstad omge-
wing na Bultfontein vervoer is. 
Vervoer bestuurder by ZZ2, Japie 
Burger, vertel dat hulle by die 
projek aangesluit het nadat Sen-
wes hulle genader het om by Agri 
SA se Droogterampfonds betrokke 
te raak. Burger sê dat hulle uit-
gangspunt is dat dit op die oom-
blik goed met hulle gaan en dit 
basies hulle voorreg is om mense 
in nood by te staan. “Die vervoer 
van die bale is maar net ons klein 
bydrae vir die boere in hier die 
droogtegeteisterde gebied.”

Senwes vorm vennootskappe en 
steun Bultfontein produsente

SENWES, SAB, ZZ2 EN 

GRAINOVATION STAAN SAAM

SAB het 11 vragte (550 bale) veevoer gratis na  
Bultfonteinse produsente vervoer.

ZZ2, in vennootskap met Senwes, 
het die vervoer van 11 vragte 
veevoer gratis na Bultfontein ver-
skaf met 572 bale wat produsente 
in die gebied bereik het.

SAB
SAB het ook die vervoer van 11 
vragte veevoer gratis na Bultfon-
tein behartig, waar meer as 550 
bale produsente in die gebied 
bereik het. Distribusiekontroleer-
der by SAB, Henk Koekemoer, 
het gesê dat hulle so wil help om 
’n positiewe bydrae tot die plaas-
like gemeenskappe en die omge-
wing te maak. Hy het bygevoeg: 
“Hier die projek, in samewerking 
met Senwes en die boere van die 
omgewing, het ons by SAB die 
geleentheid gegee om terug te gee 
aan die gemeenskap in hierdie 
moeilike tye.”

Hierdie ooreenkoms het produ-
sente in staat gestel om voer elders 
aan te koop, terwyl ZZ2 en SAB 
die vervoer verskaf het. Herman 
Meiring, Voorsitter van Bultfon-
tein Distrikslandbou, vertel dat 
hier die vennootskap pe al tydens 
die NAMPO Oesdag deur Sen-
wes, SAB en ZZ2 gesluit is. Mei-
ring het bygevoeg: “Hierdie sken-
kings beteken baie vir ons. Ons sal 
dit nooit in geldwaarde kan omsit 
nie. Ons sien raak wat hulle vir 
ons doen. Om dankie te sê is net 
’n klein woordjie, maar ons wil uit 
ons harte dankie sê vir die hulp 
sowel as die gesindheid waarmee 
dit verleen is.”

GRAINOVATION
Senwes bedank ook graag vir 
Grainovation wat van die begin 
van die Agri SA Droogteramp-
fonds betrokke is. Grainovation 
het sedertdien al talle vragte 
vee voer en droogtepille in die 
Bultfontein en Hoopstad distrik 
afgelewer. Hulle het sodoende ook 
’n groot bydrae gelewer in terme 
van die logistieke reëlings.

SENWES
Francois Strydom, Groep Uitvoe-
rende Hoof van Senwes, spreek 
sy dank uit teenoor SAB, ZZ2 en 
Grainovation: “Dit is verblydend 
om te sien hoe Suid-Afrikaners in 
hierdie moeilike tyd hande vat om 
mede-landsburgers, wat baie erg 
geraak is deur die grootste droogte 
in ‘n honderd jaar, te help.” 

Senwes het in 2015 die Agri SA 
Droogterampfonds op die been 
gebring en het daarna ook R1 mil-
joen tot die fonds bygedra. Hulle 
was in die afgelope tyd op nog vele 
wyses betrokke. Die vennootskap 
met SAB, ZZ2 en Grainovation 
bewys dat Senwes alles in hul 
vermoë doen om voortdurend tot 
die verligting van nood by te dra. 
Meiring het laastens aangevoer dat 
produsente nog voer na die gebied 
wil bring en doen ’n beroep op in-
stansies om by Senwes, SAB, ZZ2 
en Grainovation aan te sluit. 

https://www.facebook.com/senwes/
https://www.facebook.com/senwes/
https://www.facebook.com/pages/AgriSA/107966932564864
https://www.facebook.com/pages/AgriSA/107966932564864


Santam is ’n gemagtigde finansiële-diensverskaffer (lisensienommer 3416).
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Die moderne boer staar talle uitdagings in die gesig en moet verskillende baadjies dra 
om hulle te oorkom. Jy sien om na jou plaas, jou werkers, jou bates, jou huis en jou gesin. 

Santam verstaan hoe baie van jou verwag word en daarom neem ons ’n wetenskaplike 
benadering tot die beskerming van jou oeste, sowel as jou boerdery- en persoonlike bates. 
Want ons glo jy verdien uitsonderlike versekering. Vir meer inligting, bel jou makelaar of 

besoek www.santam.co.za/products/agriculture. Santam. Regte, egte versekering.



Skare word sonder moeite geruil; 

geen gereedskap is nodig nie

KARAT 9 KOMPAK-KULTIVATOR

�   Veerbelaaide skare is ten volle 
onderhoudvry

�   Werkdieptes van 5 tot 30 cm moontlik
�   Beskikbaar in werkwydtes van 3 tot 7 m 
�   Hittebehandelde skare vir langer leeftyd

Die unieke rangskikking van LEMKEN se Karat 9 se skare sorg dat grond behoorlik losgemaak 
en groot hoeveelhede organiese materiaal deeglik in die grond ingemeng word - sonder ver-
stoppings, saamsleep of ander probleme.
‘n Ry skottels maak ook die grond gelyk voordat die nalooprollers dit vasdruk en ’n netjiese 
saadbed vorm. Die dieptebeheer en die gouwisselskare van LEMKEN beteken dat jy altyd met 
die regte skaar op die optimale diepte werk.

Indiwidueel gemonteerde skottels 

beteken dat die Rubin 12 nie met 

oesreste verstop nie

BLOU BETEKEN
HOË INTENSITEIT VERMINDER BEWERKINGS

RUBIN 12 KOMPAK-SKOTTELEG

�  Werkdiepte van 7 tot 20 cm, hidroulies verstelbaar
�  Simmetriese skottelrangskikking om skeeftrekkery uit te skakel
�   Meng organiese materiaal eweredig in grond vir vinnige 

 afbreking
�   Hoë werkspoed lewer intensiewe bewerking en hoë 

werkverrigting

Danksy sy groot skottels van 736 mm en aggressiewe aanvalshoek is 
LEMKEN se Rubin 12 die ideale werktuig om groot hoeveelhede plant-
materiaal in te werk en eweredig oor die hele werkdiepte te versprei. 
Die Rubin 12 werk ewe goed in harde grond. Die hidroulies verstelbare 
nalooprollers beheer die diepte akkuraat en sorg ook vir ‘n ferm en goed 
gevormde saadbed.

Kontak jou naaste handelaar  om meer oor LEMKEN uit te vind

 Blackie Swart, A rea erkoopsbestuurder, V 082-404-9651, b.swart@lemken.com

Posbus 159, Oudtshoorn, 6620, Suid-Afrika
Tel: 044 203 9800 ● Tel: 018 293 1233  
Tel: 010 140 0839 ● Tel: 012 252 6849   
www.saadbemarking.co.za

Besoek ons gerus:
Verdien gratis AgriBonus punte eksklusief verkrygbaar vanaf K2 Saad
KKSB is 'n vennoot van Agribonus. Tel: 012 843 5660
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ekonomiese en volhoubare produksie

DFK 68-22
NK ADAGIO CL
SY 4045
SY 4200
MG 305 CP
MG 360 CP*
AGUARA 6*

Clearfield  ® is 'n geregistreerde handelsmerk 
van Syngenta (Edms) Bpk.

*Kultivar is tans onder proef en is of sal dan oorweeg word om binnekort 
 ingedien te word vir registrasie.
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Senwes Equipment het drie 
van die top 10 finaliste in die 

2016 John Deere Tegnikus van die 
Jaar-kompetisie. Hulle is Casper 
Botha, Eddie Hamilton en Roelf 
Jones, onderskeidelik van Hertzog-
ville, Kroon stad en Parys.

Casper, wat by Senwes Equip-
ment in Hertzogville werksaam 
is, is baie trots: “Ek het dit glad 
nie verwag nie. Dit bied ’n nuwe 
uitda ging vir my.” Die 25-jarige 
Casper is vir die laaste 6 jaar by 
Senwes Equipment werksaam. Die 
tweede Senwes Equipment finalis 
is Eddie Hamilton. Eddie meen 
ook dat dit “’n groot uitdaging en 
voorreg is” om deel van die top 10 

tegnici te wees. Hy het al 8 jaar 
ondervinding in die bedryf en is 
al vier jaar by Senwes Equipment 
se Kroonstad tak. Die 26-jarige is 
opgewonde om sy tak by die finaal 
te verteenwoordig. Vir Casper en 
Eddie is dit die tweede keer dat 
hulle die top 50 gehaal het en nou 
saam in die finaal is.

Die nuweling is Roelf Jones 
by Senwes Equipment se Parys 
tak. Roelf het sowat 11 maande 
gelede by Senwes Equipment 
aangesluit. Hy het vir die eerste 
keer ingeskryf en sommer dadelik 
die top 10 bereik. Die 31-jarige is 
baie beskeie, maar het al 12 jaar 
ondervinding by John Deere opge-

doen, waarvan twee jaar in Kanada 
was. 

Die drie tegnici het in April 
vanjaar aan die Top 50 kompetisie 
deelgeneem en daarna deurgedring 
na die finale been, wat later vanjaar 
by die John Deere hoofkantoor in 
Boksburg plaasvind. 

Casper Botha, Eddie Hamilton en Roelf 
Jones het deurgedring na die top 10 
in die 2016 John Deere Tegnici van die 
Jaarkompetisie.

Senwes Equipment tegnici 
tel onder John Deere se top 10 bestes

Posbus 159, Oudtshoorn, 6620, Suid-Afrika
Tel: 044 203 9800 ● Tel: 018 293 1233  
Tel: 010 140 0839 ● Tel: 012 252 6849   
www.saadbemarking.co.za

Besoek ons gerus:
Verdien gratis AgriBonus punte eksklusief verkrygbaar vanaf K2 Saad
KKSB is 'n vennoot van Agribonus. Tel: 012 843 5660

di
e 

al
le

s-
in

-e
en

 s
aa

dv
er

sk
af

fe
r Sonneblompakkette vir 

ekonomiese en volhoubare produksie

DFK 68-22
NK ADAGIO CL
SY 4045
SY 4200
MG 305 CP
MG 360 CP*
AGUARA 6*
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INSPEKSIES MOET OP 

PLANTERS GEDOEN 

WORD VOORDAT DIE 

SEISOEN BEGIN SODAT 

MENS NIE ONVERWAGS 

BETRAP WORD MET ‘N 

PLANTERPROBLEEM WAT 

JOU GELD EN TYD KAN 

KOS NIE.

 PIETER VAN EEDEN

Daar is baie soorte planters 
en die inspeksies is nie 

dieselfde op al die planters nie, 
maar kan as riglyn gebruik word 
om die planter te diens en na te 
gaan vir probleme.
1. Ondersoek enkelskyf kuns-

misvoorsnyers vir die toestand 
van laers en skraperlemme 
asook dekstukleiers. Dit is 
ook belangrik om na die droë- 
kuns mistuite se toestand te 
kyk en die snyaksie van die 
kunsmisskyf.

2. Die kunsmisbakke moet 
ondersoek word vir skade 

of krake. Die toestand van 
awegare wat kunsmis uitbe-
weeg moet ondersoek word 
en verstellings moet aan 
kunsmisbakke gemaak word 
sodat kunsmis eweredig na die 
kante kan beweeg.

3. By vloeibare stelsels kan alle 
krane en pype en ook pompe 
getoets word.

4. Aandrywings van kunsmis-
stelsels moet gediens word 
en dit is belangrik om die 
kontakdryf of koppelaarsame-
stelling te ondersoek vir slyta-
sie en verstellings te maak.

5. By saadeenhede is dit be-
langrik om die skottelskyf 
en laers te ondersoek, asook 
lemskrapers wat skywe skoon-
skraap. Die vere wat die skra-
pers teen die skottel skyf hou, 
kan ook getoets word.

6. Laers van stelwiele op eenhede 
moet ook nagegaan word.

7. Sluitwiele se laers kan getoets 
word, asook vere wat sluit-
wiele aftrek.

8. Dit is belangrik om alle ket-
tings en laers op planters na 
te gaan en te vervang waar 
nodig.

9. Dit is belangrik om aandry-

wingswiele se laers en band-
druk na te gaan.

10. Plaatlose vingeroptelmeganis-
mes moet uitmekaar gehaal 
en ondersoek word om so alle 
nodige onderdele te vervang 
en die korrekte verstellings te 
doen. Daar word voor gestel 
dat grafietpoeier gebruik word 
om smering te bevoordeel.

11. Op vakuumsaadmeganismes 
is daar baie minder diens-
punte en gee ons aandag aan 
seëls, borsels en saadplate. 
Hier word talkumsmeermid-
del voorgestel vir smering op 
eenhede.

12. By vakuumplanters is dit 
uiters belangrik om na die 
vakuumstelsel te kyk en alles 
te toets, naamlik hidrouliese 
koppelstukke, pype en mo-
tors. 

13. Alle planters moet weer geka-
libreer en getoets word voor 
daar geplant kan word.

Die diens en nagaan van jou 
planter kan deur jou naaste Senwes 
Equipment werkswinkel gedoen 
word. Hulle toets ook vakuum- en 
plaatlose saadeenhede. Kontak 
hulle gerus. 

Voorseisoeninspeksie
op planttoerusting

Cut losses with PRECISION
Plant with VISION

Process Monitor
for Air Seeders
•	 Area
•	 Speed
•	 Tacho up to 4 axles
•	 Alarm on each function
•	 Easy to install
•	 Bin / Tank full
•	 Bin / Tank empty

Proudly Made in 
South Africa Tel: 012 345 3193

Fax: 012 345 6763
Web: www.electrolee.co.za
Email: info@electrolee.co.za
Sales: sales@electrolee.co.za

Planter Monitor
•	 Seed per 100m per row, seed population
•	 Hectares worked and much more
•	 Easy to install and maintain
•	 Fertiliser and turning of axles
•	 Can be applied to most planters
•	 Real tough, rust and water resistant

HANDELSNUUS•••



29

•••PROMOSIE-ARTIKEL

Grond is die mees 
fundamentele hulpbron 

vir die graanprodusent, maar die 
sukses van enige opbrengs word 
bepaal deur die toeganklikheid 
van beskikbare water tot die 
plant se wortels. Dit is dus van 
uiterste belang dat grond optimaal 
voorberei word om te sorg dat 
die saad van dag een af goeie 
kontak daarmee het en wortels 
gemaklik by die water kan uitkom. 
Rovic Leers weet hoe belangrik 
die voorbereidingsproses is en 
ondersteun die Suid-Afrikaanse 

IS JY GEREED VIR PLANTTYD?
word en dit verminder die 
verdigting in die grond wat deur 
die trekker veroorsaak word. Rovic 
Leers verskaf die unieke Kuhn 
Dominator vanaf die VSA. Dit is 
’n robuuste implement en al die 
komponente is verstelbaar om by 
enige omstandighede aan te pas. 
Die Kuhn Dominator is toegerus 
met verstelbare sny skot tels, twee 
rye tande wat los maak tot 400 mm, 
twee rye vermengingskottels en 
rollers wat die grond gelyk maak. 
Die Kuhn Dominator sit geld terug 
in jou sak.

Besoek gerus die Rovic Leers 
webtuiste www.rovicleers.co.za vir 
meer inligting oor die volledige 
reeks implemente om jou te help 
voorberei vir dié planttyd. 
WILLIE HUMAN: Verkoopsbestuurder
Rovic Leers – 011  396 6200

’n Goeie saadbed word gemaak met 
behulp van die Rovic Trash Handicult 
of Trash Fieldspan gevolg met ’n roller 
of ’n eggie. 

boer al jare lank met die 
meganisering vir die voorbereiding 
van enige tipe grond. Elke boer 
se grondtipe of omstandighede 
verskil en benodig dus ’n unieke 
proses. 

Om die grond goed los te maak 
tot dieptes wat wissel van 300 mm 
tot 800 mm is Rovic se Super 
19-, 25- en 32-skeurploeë baie 
effektief met ’n onderhoudsvrye 
wegbreekmeganisme.  

 Oor die laaste paar jaar het 
kombinasiebewerking ’n gewilde 
praktyk in Suid-Afrika geword 
deurdat die hantering van 
materiaalreste, diep losmaak van 
die grond en die voorbereiding 
van die saadbed in een proses 
gedoen word. Dit lei tot minder 
bewerkings. Dit bied die voordeel 
dat minder brandstof gebruik 

http://www.rovicleers.co.za




31   SENWES Scenario • AUG/SEP 2016

Danksy die gesamentlike pogings van Tho-
bo Trust, Senwes, Tradevantage en Ivolve 

is die Majwemasweu Rekenaarsentrum in Brand-
fort op ’n stylvolle wyse geopen op Woensdag, 8 
Junie 2016.

Die amptelike opening van die sentrum is deur 
Thobo Trust raadslede, Elmarie Joynt en Kholofe-
lo Thobejane gedoen, terwyl die lintknipseremo-
nie deur Dolly Dlavane, voorsitter van die Thobo 
Trust raad van trustees en die LUK van Onderwys 
in die Vrystaat, die agbare Tate Makgoe, waarge-
neem is.

Makgoe was baie gemotiveerd gedurende die 
opening en het gesê dat die sentrum sal verseker 
dat “toekomstige generasies nie sal swaarkry soos 
wat hy swaargekry het nie”.

Thobo Trust raadslid, Joe Maswanganyi, het 
in sy rede gesê dat ’n opening soos die een in 
Brandfort altyd ’n hoogtepunt is. Hy het bygevoeg 
dat “geen enkele maatskappy ’n probleem in die 
gemeenskap op sy eie kan oplos nie” en verwys 
na die gesamentlike pogings van al die betrokke 
maatskappye. Christo Booyens, Besturende Di-
rekteur van Tradevantage, het ook die geleentheid 
bygewoon. Maswanganyi het afgesluit met “die 
sentrum is slegs die begin van die ontwikkeling 
van ons kinders”, en het voortgesette betrokken-
heid by die opvoeding van hierdie leerders belowe.

Die sentrum is by Matshediso Primêre Skool 
geleë, wat beteken dat ander skole in die omge-
wing, soos WSM Malotle, Akademia en Mona-
modi, almal sal voordeel trek uit die Majwema-
sweu Rekenaarsentrum. Sowat 50 leerders van elk 
van die vier skole, sowel as die hoofde en onder-
wysers, het die openingsfunksie bygewoon.

Die kinders was oorweldig en het die gaste met 
’n trompoppie-parade verwelkom. Hulle het later 

Rekenaarsentrum in Brandfort ’n  
realiteit danksy gesamentlike pogings

ook hul vreugde gedemonstreer met danse en die voor-
lesing van gedigte. Van die inspirerende gediggies het die 
volgende boodskappe oorgedra: “Sonder rekenaars sal ons 
almal hopeloos wees”. Nog ’n leerder het gesê “Ek sal dit as 
’n wapen gebruik”, terwyl nog een gesê het “My rekenaar 
is die sleutel tot my toekoms”.

Majwemasweu Rekenaarsentrum sal goed benut word 
en sal die fondasie vir ’n beter toekoms vir leerling lê. 

•••••••••HANDELSNUUS
Opening van die 
Majwemasweu Rekenaar-
sentrum! Hier is Elmarie 
Joynt (Thobo Trust raadslid), 
Dolly Dlavane (Voorsitter van 
die Thobo Trust raad van 
trustees), Christo Booyens 
(Besturende Direkteur 
van Tradevantage), asook 
Kholofelo Thobejane (Thobo 
Trust raadslid).

Voorsitter van 
die Thobo Trust 
raad van trustees, 
Dolly Dlavane 
help een van die 
kinders wat baat 
gaan vind by die 
Majwemasweu 
Rekenaarsentrum.

WEES GEREED
WANNEER 

DIE REËN VAL!

Ronin System Solutions verskaf parte, fasiliteer 
waarborge en installasies. Indien U n nuwe sisteem wil 
bekom, kontak Ronin vandag vir die beste pryse!

+27 (0) 11 608 3666

Dis nou die tyd om u planter monitering, 
kunsmis en kalk toedieners asook spuit 

toerusting te hersien vir die komende seisoen.



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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10JAAR VIERINGE
Die vieringe het afgeskop met 
krieketopleiding by 10 plaasskole 
(5 in Noordwes en 5 in die Vry-
staat) en afrigters wat by Noord-
wes Krieket opgelei is. Daarna is ’n 
4-dag kriekettoernooi vanaf 28 tot 
31 Maart 2016 in Potchefstroom 

•••••••••HANDELSNUUS

Senwes Spinners vier  
10 jaar op die kolfblad
DIE SENWES SPINNERS 

KRIEKETONTWIKKELINGS

PROGRAM, IN VENNOOT

SKAP MET NOORDWES 

KRIEKET, HET VANJAAR 

SY 10DE BESTAANSJAAR 

GEVIER EN WORD BE

SKOU AS EEN VAN DIE 

BESTE PLAASSKOOL 

KRIEKETONTWIKKELINGS

PROJEKTE IN SUIDAFRIKA.

Phakela Primêre Skool was die ander 2016 Senwes Spinners finalis. 
Hier is hulle saam met Senwes Groep Hoof Uitvoerende Beampte, 
Francois Strydom. 

Senwes Groep Hoof Uitvoerende Beampte, Francois Strydom, 
by die span van Humansvlakte Primêre Skool, een van die 2016 
finaliste.

gehou. Potchefstroom Boys 
High het gasheer gespeel vir al 
10 spanne en die wedstryde is op 
die velde van Boys High en die 
Tegniese Hoërskool gespeel.

Die top twee spanne 
was Humansvlakte 
en Phakela Primêre 
Skole wat na die finaal 
deurgedring het. Reën het die 
finaal op 14 Mei by Senwes Park 
geaffekteer met geen spel wat 
plaasgevind het nie. Die twee skole 
het die wenbeker gedeel en elke 
skool het met R3 750 huiswaarts 
gekeer. Die gala-dinee daarna is 
bygewoon deur Senwes bestuur, 
Noordwes Krieket raadslede en 
verteenwoordigers van Krieket 
SA, skoolhoofde, afrigters en die 
kapteine van die plaasskoolspanne 
wat aan die toernooi deelgeneem 
het, sowel as krieketlegendes.

GESKIEDENIS
Senwes, in vennootskap met die 
Noordwes Krieketvereniging, 

het in 2006 die Senwes Spinners 
Krieketontwikkelingsprogram ge-
loods. Die program het sedertdien 
van krag tot krag gegaan.

Francois Strydom, Groep Hoof 
Uitvoerende Beampte van Senwes 
het gesê: “Ek dink die feit dat ons 
’n dekade van betrokkenheid by 
krieketontwikkeling in die platte-
landse gebiede vier, bewys dat 
Senwes 100% verbind is tot die 
verbetering van lewens in die ge-
meenskappe waarin ons besigheid 
bedryf. Senwes is veel meer as net 
landbou.” 
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PANNAR sonneblombasters is bekend vir stabiele prestasie en goeie 
risikobestuur. Die pakket sluit ’n volledige reeks basters in met die 
CLEARFIELD® geen asook basters met die CLEARFIELD®-PLUS geen. 
Boere kan met groot gemoedsrus en vertroue PANNAR se 
sonneblomreeks aanplant met die wete dat die beste tegnologie 
in hierdie basters opgesluit lê. 
®CLEARFIELD® en CLEARFIELD®-PLUS is die geregistreerde handelsmerke van BASF.

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

HEILSAAMHEID UIT 
DIE SON; RESULTATE 
IN JOU SAK.

Saam boer ons 
vir die toekoms™
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Die nuwe John Deere 
winkel het einde Maart 

vanjaar sy deure by hoofkantoor 
geopen en sedertdien gaan dié 
winkel net van krag tot krag.

Die Groep Onderdelebestuur-
der: Senwes Equipment, Pieter 
Redelinghuys, wat met die ope-
ning voorspel het dat die winkel 
sy potensiaal sal wys, het na die 
eerste drie maande gesê: “Die win-
kel doen goeie, gesonde besigheid 
en het ook reeds alle verwagtinge 
oorskry. Senwes klante en lede 
van die publiek het aankope begin 
doen by die winkel en ons mik-
punt is om steeds nog meer klante 
te trek. Verskeie van ons hoofkan-
toorpersoneel en buitepersoneel 
het ons ook al ondersteun.”

VOORRAAD WORD AANGEVUL 
Die tak se voorraad is ook onlangs 
aangevul met die nuutste John 

Deere kamoefleerreeks. Winkel-
assistent, Carisna Herbst, vertel 
dat hulle drie verskillende John 
Deere kamoefleerbaadjies in voor-
raad het, naamlik die reënjas-tipe 
‘hoodie’ en die warmer “soft shell”-
baadjie. Hulle het ook ’n hele reeks 
pette in die kamoefleerreeks. 

Herbst het ook beaam dat hulle 
in hul noppies is met die groei 
van die John Deere winkel met 
personeel en besoekers, sommige 
van heinde en ver, wat die winkel 

gereeld ondersteun.
Bykomend het daar ook 

pas nuwe stylvolle horlosies uit 
Duitsland gearriveer, wat die pro-
dukreeks nog verder aanvul. Vir 
die kleinspan is daar ook lekker 
speelgoed soos klimtolle, kinder-
sakkies, plakkies en vele meer.

WINKELURE
Die winkel sal voortaan steeds op 
weeksdae vanaf 10:00 tot 15:00 
oop wees. 

Nuwe kamoe-
fleerreeks by 
John Deere 
winkel! Hier wys 
Winkelassistent, 
Carisna Herbst, 
die nuwe John 
Deere kamoe-
fleerreeks.

BY SENWES CREDIT is daar 
10 sleutelrekeningbestuurders aan 
wie die verskillende areas toegeken 
is.

DIE ROL VAN ’N SLEUTELREKENING
BESTUURDER
Elkeen het die taak om ’n nuwe 

Jou 10 sleutelrekeningbestuurders by Senwes Credit

Senwes Credit se 10 sleutelrekeningbestuurders! 
Agter is Johan Jacobs, Wilbert Vos en Andrew 
Weber. Voor is Revan du Preez, James Kingsley, 
Julias Ramohlabi, Kobus Wilken en Johann 
Olivier. Op die inlas is Louis Twigge en Alice 
Ackermann.

AREAS
James Kingsley: Bloemhof, Bultfontein, 
Hertzogville, Hoopstad en Wesselsbron.
Revan du Preez: Bothaville, Parys, Viljoens-
kroon en Vredefort.
Alice Ackermann: Bloemfontein area.
Louis Twigge: Bloemfontein area.
Johan Jacobs: Heilbron, Koppies en Kroon-
stad.
Wilbert Vos: Dwaalboom, Foch ville, 
Hartbeesfontein, Klerksdorp, Lichtenburg, 
Wolmaransstad, Oberholzer, Potchefstroom 
en Ventersdorp.
Andrew Weber: Bultfontein, Hoopstad en 
Wesselsbron.
Johann Olivier: Delareyville, Leeudoringstad, 
Makwassie, Ventersdorp en Wolmaransstad.
Kobus Wilken: Odendaalsrus, Potchefstroom, 
Vereeniging, Welkom, Theunissen en Tier-
fontein.
Julias Ramohlabi: Hanteer opkomende 
landbouprodusente. 

geïntegreerde benadering tot 
klanteverhoudingsbestuur te im-
plementeer asook die nuwe rol 
van koördineerder te vervul. Hulle 
werk nou saam met al die spanne 
van al die verskillende afdelings 
met die doel om besigheidsdoel-
witte te bereik.

John Deere winkel by Senwes hoofkantoor
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SAFEX SCENARIO’S MET SUSARI
SUSARI GELDENHUYS

Figuur 1: Lyngrafiek.

Figuur 2: Staafgrafiek Interpretasie.

BRON: SAAMGESTEL IN THOMSON REUTERS (2016) DATABASIS.

BRON: SAAMGESTEL DEUR OUTEUR.

INLEIDING
Prysvolatiliteit is een van die 
vernaamste eienskappe van die 
Suid-Afrikaanse agri-mark. Die 
prysbewegings wat tans in die 
mark gesien word is dus geen uit-
sondering nie. Die prysvlak waar-
op hierdie bewegings plaasvind het 
slegs verskuif. Graanpryse verhan-
del tans op historiese hoogtepunte, 
met onsekerheid (en dus volati-
liteit) wat in die komende seisoen 
verwag word. Die groter onse-
kerheid en volatiliteit bemoei lik 
beleggings- en verskansingsbe-
sluite. Daar bestaan egter twee 
algemene hulpmiddels in die vorm 
van fundamentele analise en teg-
niese analise wat sal bydra tot ’n 
hoër waarskynlikheid van sukses 
wanneer so ’n beleggings- of ver-
skansingsbesluit oorweeg word. 

Fundamentele analise en die 
basis van tegniese analise is reeds 
in vorige artikels bespreek en fokus 
die onderstaande artikel op die 
gebruik van verskeie tegniese prys-
grafieke.

PRYSGRAFIEKE
Daar bestaan hoofsaaklik vier tipes 
prysgrafieke, naamlik ‘n lyngrafiek, 
staafgrafiek, kandelaargrafiek, en 
punt-en-kruisgrafiek. Die laasge-
noemde grafiek word nie oor die 
algemeen gebruik in die Suid-Afri-
kaans agri-mark nie en word dus 
nie in die artikel bespreek nie. Die 
grafieke word oor ‘n gegewe ver-
handelingsperiode geanaliseer. Die 
verhandelingsperiode word grafies 

voorgestel op die x-as (horisontale 
as), en kan die typerk ter sprake 
wissel na gelang van die analis se 
spesifieke behoeftes. Pryse word 
grafies voorgestel op die y-as (verti-
kale as). As ‘n duimreël op SAFEX 
word prysdata korter as een dag 
gebruik vir korttermynbesluite, 
daaglikse of maandelikse prysdata 
word gebruik vir mediumtermyn-
besluite en prysdata langer as 
maandeliks vir langtermynbesluite.

1. Lyngrafiek
Die lyngrafiek is die eenvoudigste 
voorstelling van prysdata wat deur 
verskeie rolspelers gebruik word. 
‘n Lyngrafiek is ‘n grafiese voor-
stelling van sluitingspryse oor ‘n 
gegewe periode en word elke data-
punt met ‘n reguit lyn verbind. 
Sluitingspryse word hoofsaaklik 
gebruik in lyngrafieke omdat dit 
meestal as die belangrikste prys 
geag word wanneer vergelyk word 
met die hoogste, laagste en ope-
ningsprys vir ‘n spesifieke verhan-
delingsperiode. Analiste verkies 
baie keer die lyngrafiek aangesien 
daar heelwat van die intra-dag 
volatiliteit wat ontstaan tydens die 
verhandelingsperiode, uitgelaat 

word en langer termyn tendense 
makliker uitgeken kan word. Die 
realiteit is egter dat die lyngrafiek 
by implikasie wel meer in-diepte 
prysanalises beperk. Figuur 1 is ‘n 
grafiese voorstelling van ‘n lyngra-
fiek.

2.  Staafgrafiek (“Bar Chart”)
Die staafgrafiek daarteenoor is ‘n 
grafiese voorstelling van ‘n reeks 
vertikale lyne wat bestaan uit die 
openingspryse, hoogste pryse, 
laagste pryse en sluitingspryse. Die 
openings- en sluitingsprys word 
voorgestel deur ‘n horisontale 
voet aan die linker- en regterkant 
onderskeidelik. Die laag vir die 

> VERVOLG OP BLADSY 38
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Ons stel voor Riana Rudolph by Certisure. 
Riana is die regte persoon om die klant by te 

staan met alles van ’n gekose mediese fonds tot enige 
navrae.

Wat is jou posisie by Certisure?
Verteenwoordiger: Mediese Skemas.

Watter dienste verskaf jy by Certisure?
Alles rondom medies - kies van ’n geskikte mediese 
fonds en die administrasiebeen (hantering van navrae, 
magtigings, eise, ensovoorts).

Wat is vir jou die belangrikste van kliëntediens?
Vinnige en deurlopende terugvoe ring aan die kliënt.

Hoe lyk die toekoms van die bedryf vir jou?
Baie goed. Indien ons voortbou op Certisure se vier 
kernwaardes, naamlik betroubaarheid, geloofwaar-

Ken jou Certisure 
personeel RIANA 

RUDOLPH

•••••••••NUUS

digheid, persoonlike diens en kundigheid het ons ‘n 
blink toekoms in die bedryf.

Hoe lank werk jy al by Certisure? 
Ek werk al 6 jaar en 8 maande by Certisure. Voor dit 
het ek 10 jaar lank as kredietklerk by Kommersiële 
Krediet: Absa Hoofkantoor Pretoria, en ook as 
besigheids analis gewerk.

Waar is jy gebore en waar het jy grootgeword?
Ek is in Brits gebore, het grootgeword in Northcliff, 
Johannesburg waar ek my laerskool- en hoërskooljare 
voltooi het.

Familie?
Enkellopend, geen kinders.

Stokperdjies?
Lees, kamp en mosaïek.  
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verhandelingsperiode word voorgestel deur die onder-
kant van die vertikale lyn, waar die hoog vir die ver-
handelingsperiode deur die bokant van die vertikale 
lyn voorgestel word. Indien die sluitingsprys laer is 
as die openingsprys, dus ‘n afwaartse beweging, word 
die vertikale lyn gewoonlik in rooi voorgestel. Indien 
sluitingspryse hoër is as die openingspryse, dus ‘n 
opwaartse beweging, word die vertikale lyn gewoonlik 
in groen voorgestel. Figuur 2 is ‘n grafiese voorstelling 
van die interpretasie van ‘n individuele staafgrafiek, 
waar Figuur 3 ‘n visuele voorstelling van ‘n staafgrafiek 
oor ‘n periode is.

’n Staafgrafiek se grooste voordeel bo ‘n lyngrafiek 
behels die inligting wat die grafiek toon. Soos reeds 
genoem, maak die staafgrafiek nie net gebruik van 
die sluitingspryse nie, maar ook van die hoog, laag 
en openingsprys vir die verhandelingsperiode. Hier-
die inligting word hoofsaaklik gebruik om in- en 
uittreevlakke te bepaal en is dus baie handig vir kort-
termynmarkdeelnemers. Verder kan die staafgrafiek 
gebruik word om moontlike verandering in die prys-
tendens aan te dui deur byvoorbeeld van prysgapings 
gebruik te maak. Ten spyte van die voordele van die 
staafgrafiek, is die kandelaargrafiek ‘n gewilder prys-
grafiek vir analitiese doeleindes.

3. Kandelaargrafiek
Die kandelaargrafiek (grafies voorgestel deur Figuur 
4) is soortgelyk aan die staafgrafiek, maar word die 
kandelaargrafiek beskou as die mees gebruikte grafiek 
weens die feit dat die data met meer gemak geanaliseer 
kan word. Die kandelaargrafiek word op dieselfde 
basis as die staafgrafiek saamgestel, met die verskil dat 
die spasie tussen die openings- en sluitingsprys deur ‘n 
kolom voorgestel word. Die kolom se kleur verander 
na gelang van ‘n opwaartse of afwaartse beweging oor 
die periode. Onder andere word ‘n opwaartse bewe-
ging (die sluitingsprys is hoër as die openingsprys) 
gewoonlik voorgestel deur ‘n groen kolom, waar ‘n 
afwaartse beweging (die sluitingsprys is laer as die ope-
ningsprys) normaalweg deur ‘n rooi kolom voorgestel 
word. Hierdie verduideliking van ‘n kandelaargrafiek 
word grafies geïllustreer in Figuur 5.
Die gebruik van die kandelaargrafiek word verder 
ondersteun deur die groot verskeidenheid kandelaar-
patrone wat gebruik kan word om moontlike tendens-
veranderings aan te dui. Daar word wel voorgestel 
dat die patrone in samewerking met ander tegniese 
formasies en indikatore gebruik word om ‘n ingeligte 
beleggings- of verskansingsbesluit te neem. Die ver-

skillende kandelaarpatrone word in die volgende 
artikel bespreek.

SLOT
Deur slegs ’n redelike begrip te hê van die bostaande 
inligting, is u reeds ’n stappie voor die res. Dit is wel 
uiters voordelig om tegniese analise met fundamentele 
analise te kombineer om sodoende die beste moont-
like besluit te kan neem, aangesien ’n breek deur ’n 
langer termyn ondersteuningslyn gewoonlik gekoppel 
kan word aan fundamentele vraag- en aanbodfaktore 
wat verander. Tegniese prysgrafieke bied analiste die 
geleentheid om die verhouding tussen vraag en aan-
bod visueel voor te stel en kan moontlike veranderings 
in die verhouding deur verskeie prysformasies aange-
dui word. Die komende artikel sal fokus op die identi-
fisering en ontleding van verskillende prysformasies.

Vir meer inligting of om kompeterende opsiepryse 
op ’n groot verskeidenheid kommoditeite te bekom, 
skakel gerus vir Susari Geldenhuys by 018 464 7430 
of 072 116 9999 of e-pos haar by Susari.Geldenhuys@
senwes.co.za. 

Figuur 3: Staafgrafiek.
BRON: SAAMGESTEL IN THOMSON REUTERS (2016) DATABASIS.

Figuur 4: Kandelaargrafiek. BRON: SAAMGESTEL DEUR OUTEUR.

Figuur 5: Kandelaargrafiek Interpretasie.
BRON: SAAMGESTEL IN THOMSON REUTERS (2016) DATABASIS.
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 THYS GROBBELAAR
 SENIOR GRAANANALIS, SENWES 

GRAINLINK

INTERNASIONALE FUNDAMENTELE 
FAKTORE
Die wêreldekonomie in terme 
van GDP-groei bly steeds aan die 
trae kant. Die wêreld GDP-groei 
word tans bereken op 3%. Soos 
reeds bekend speel die stagnasie 
van die Chinese ekonomie ’n 
baie groot rol. Die situasie gee 
aanleiding daartoe dat sagtekom-
moditeite tans nie as die gewildste 
beleggings opsie in die wêreld 
gesien word nie en die pryse dus 
nie ondersteun nie. Die Chinese 
ekonomie is die tweede grootste 
ekonomie in die wêreld, naas die 
VSA.

Dollar/euro wisselkoers beweging
Die dollar het sedert begin 2016 
stelselmatig teen die euro verswak, 
wat kommoditeitspryse in ’n mate 
ondersteun het. Die referendum 
rakende Brittanje se verdere deel-
name aan die Europese Unie, 
waarvan die uitslag pas bekend 
geword het, het die dollar aan-
sienlik laat versterk teen van die 
vernaamste geldeenhede soos die 
euro. Wat vorentoe gaan gebeur, is 
nog onseker. (Grafiek 1)

Energiepryse
Die prys van “Crude Light Sweet” 

Grafiek 2. Wêreldproduksie, verbruik en oordragvoorraad van mielies.

Grafiek 1. Dollar/euro wisselkoersbeweging.

Grafiek 3. Die Spotprysbeweging van Amerikaanse geelmielies op CBOT (c/bu).

*In die vorige uitgawe van Senwes Scenario is daar 
in die opskrif aangedui dat die artikel gehandel het 
oor markverwikkelinge in Maart. Dit was egter Mei-
maand. Senwes Scenario vra verskoning.
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Grafiek 4. Die rand/dollar wisselkoersbeweging.

kaanse oes nog groter gaan wees 
as wat in die verslag aangedui is 
en waaruit die data ontleen is. Dit 
kan die oordragvoorraad as persen-
tasie van die verbruik verder ver-
hoog. Dit is bekend dat indien die 
berekende oordragvoorraad van ’n 
kommoditeit as persentasie van die 
verbruik hoër as 15% is, die mark 
ontspan en die prys van die kom-
moditeit dan redelik daal. So is die 
berekende oordragvoorraad as ’n 
persentasie van verbruik vir koring 
22,1%, dié van sojabone 20,3% en 
dié van koring 36,1%. 

Dit plaas noodwendig druk 
op die pryse van al die vernaam-

RUBRIEK

ste voed selkommoditeite in die 
wêreld. Die basis waarop die 
Suid-Afrikaanse invoerpariteits-
pryse bereken word is dus relatief 
laag.

Die prys van Amerikaanse 
geelmielies het drasties teruggesak 
die afgelope paar dae. Die gunstige 
groeitoestande in die mieliebelt, 
die sterker dollar en die onseker-
heid na aanleiding van die Britse 
referendumuitslag was die belang-
rikste redes. Dit is weer ’n kwes-
sie van wag en kyk wat ge beur. 
Verskeie groot graanhandelaars is 
van mening dat die skerp daling 
oordoen was en dat ’n regstelling 
verwag kan word. Grafiek 3 dui 
die prysbeweging die afgelope 18 
maande aan.

Heersende klimaat oor die VSA
Indien die internasionale weer-
voorspellingsdienste voorspel dat ’n 
La Niña-tipe seisoen verwag word, 
slaak sekere lande soos Brasilië, 
Indonesië, Suid-Afrika en Australië 
’n sug van verligting omdat dié tipe 
seisoen gewoonlik gepaard gaan 
met natter as normale toestande en 
beter as normale opbrengste ge-
woonlik kan realiseer. In die geval 
van die VSA gaan ’n La Niña-tipe 
sei soen gewoonlik gepaard met 
oornat toestande in van die noor-
delike state en droër as normale 
toestande in die suidelike state. 
Indien die mie lieopbrengste in 
die VSA sedert die 1970 seisoen 
ontleed word, lyk die situasie soos 
uiteengesit in tabel 1. Daar was 
13 El Niño, 16 La Niña en 15 
normale tipe seisoene die afgelope 

ruolie het die afgelope week by die 
$52 per vat gedraai. Na die uitslag 
van die Britse referendum het die 
prys teruggesak na $49 per vat. Al 
die wêreldmarkte is tans onseker 
oor wat die effek van Brittanje 
se uittrede uit die Europese Unie 
gaan behels. Wat wel seker is, is 
dat die meeste etanolaanlegte wel 
wins te kan maak indien die ru-
olieprys bo $335/vat is. Dit is tot 
’n mate ondersteunend tot die 
internasionale mielieprys.

Internasionale graan en  
oliesadesituasie
Daar is verskeie faktore wat op 
die verbruik van graan en olie-
sade inwerk en daar is op hierdie 
stadium groot oordragvoorrade 
van die meeste grane en oliesade 
in die wêreld. Grafiek 2 dui die 
wêreldoordragvoorraad van mielies 
aan, na aanleiding van die nuutste 
USDA vraag- en aanbodverslag. 
Die kanse is goed dat die Ameri-

> VERVOLG OP BLADSY 42

Tabel 1. Die effek van 'n El Niño-, La Niña- en neutrale tipe seisoen op die Ameri-
kaanse mielieopbrengste.

Tipe seisoen El Niño La Niña Neutraal

Gemiddelde opbrengs (ton/ha) 7,78 7,40 7,78

Aantal voorkomste 13 16 15

% van 'n gemiddelde opbrengs 101,7% 96,9% 101,8%

Grafiek 5. Die kontantprysbeweging van witmielies op Safex (R/ton).
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Grafiek 6. Afgeleide in- en uitvoerpariteite viri witmielies (USA mielies) Safex-
Randfontein gebaseer.

43 jaar. Die La Niña-tipe seisoene 
het gemiddeld slegs 3,1% laer op-
brengste as die langtermyngemid-
deld gerealiseer. Dit beteken dat 
’n La Niña-tipe seisoen, soos wat 
die komende seisoen voorspel 
word, nie ’n wesenlike effek op die 
Amerikaanse opbrengste behoort 
te hê nie en maak dit ook die mark 
senuweeagtig soos in die geval van 
Suid-Afrika.

PLAASLIK
Wisselkoersbeweging
Die rand/dollar wisselkoers het re-
delik versterk sedert Januarie 2016 
(Grafiek  4). Die wisselkoers bly 
egter steeds baie volatiel. Na die 
uitslag van die Britse referendum 
het die rand egter baie verswak, 
soos menige ander ontluikende 
markte se geldeenhede. Die rand/
dollar het ’n baie groot invloed 
op die prysvorming van gewasse 
op Safex en die hartseer is dat die 
wissel koersbeweging absoluut 
onvoorspelbaar is. Dit maak die 
neem van bemarkingsbesluite baie 
moeilik.

Witmielies en geelmielies
Die Suid-Afrikaanse mielie-oes, 
weet ons, is klein en aansienlike 
hoeveelhede wit- en geelmielies sal 
ingevoer moet word. Die ryp het 
vanjaar baie laat gekom en daar is 
steeds mielielande teen die einde 
van Junie waar die gras steeds 
groen vertoon. Die wegbly van die 
ryp het tot gevolg gehad dat heel-
wat mielies, veral in die westelike 
gedeelte van die somersaaigebied, 
nog verder kon ontwikkel en sal 
dit nie verrassend wees as die 
NOK met die volgende oesskat-
ting die mielie-oes verder verhoog 
nie.

Op hierdie stadium vorm ons 
wit- en geelmielies op ’n invoer-
afgeleide prysvlak en speel die 
verandering in die rand/dollar en 

Amerikaanse mielieprys ’n groot 
rol in die prysvormingsproses 
(Grafiek 5). 

Grafiek 6 dui die historiese en 
die toekomstige prysbeweging van 
die berekende invoerpariteit 
en uitvoerpariteit asook die Safex- 
prysbeweging van witmielies aan. 
Op hierdie stadium verhandel 
witmielies effens hoër as die bere-
kende invoerpariteit. Die mark 
verdiskonteer reeds ’n groot wit-
mielie-oes en is die Safex prys van 
die nuwe seisoen mielies heelwat 
laer as die huidige sei soen witmie-
lies. Dié tendens gaan waarskyn lik 
voortduur totdat nuwe fundamen-
tele nuus rakende die nuwe seisoen 
se oes bekend raak.

Oliesadekompleks
Sonneblom en sojabone
Daar moet sonneblom en sojabone 
hierdie bemarkingsjaar ingevoer 
word. Die pryse van die twee 
kommoditeite vorm dus op ’n vlak 
van die invoerafgeleide prys van 
die betrokke twee kommoditeite. 
Die prysvlakke van die betrokke 
kommoditeite is dus op hierdie 
stadium betreklik hoog. Die pryse 
van oliekoekmeel en olie wat 
beskikbaar is in die buiteland word 
gebruik in die berekeninge. Die 
prys van die nuwe seisoen sonne-
blom en sojabone is nie drasties 
laer soos in die geval van mielies 

nie. Wisselkoersbeweging en die 
prys van die kommoditeite in die 
buiteland het ’n groot effek op die 
prysvormingsproses en moet der-
halwe dopgehou word.

OPSOMMING EN GEVOLGTREKKING
Al die vernaamste Suid-Afrikaanse 
graan- en oliesade se pryse vorm 
op ’n invoerafgeleide basis omdat 
Suid-Afrika, as gevolg van die 
droogte wat die afgelope seisoen 
ervaar is, van die kommoditeite sal 
moet invoer. 

Die situasie sal waarskynlik 
voortduur totdat daar meer seker-
heid oor die aanplan tingsvordering 
en klimatologiese vooruitsigte 
vir die nuwe seisoen is. Dit kan 
vir sekere gewasse tot Februarie 
2017 voortduur. Soos ons weet 
kan Suid-Afrika se situasie van ’n 
invoersituasie tot ’n uitvoersitua-
sie verander. Dit kan 'n wesen-
like effek op die prysvlak van ’n 
kommoditeit hê. In die geval van 
witmielies is die berekende invoer-
pariteit ongeveer R4 687 per ton 
ten tye van die skryf van die artikel 
en die berekende uitvoerpariteit 
is R2 242 per ton. Die verskil is 
dus R2 445 per ton en dit is die 
potensiële prysbeweging binne een 
bemarkingsjaar. Gesels met jou 
Senwes Grainlink graanverkryger 
en kry betyds ’n bemarkingsplan 
in plek. 
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REËNVAL HIERDIE SEISOEN
Dit is reeds ou nuus dat die 
afgelope seisoen, wat as ’n El 
Niño-tipe seisoen geklassifiseer is, 
daartoe aanleiding gegee het dat 
ver onder gemiddelde reënval oor 
veral die westelike gedeelte van 
die tradisionele Senwes-gebied 
geval het. Dit het katastrofiese 
gevolge vir graanopbrengste, die 
vlakke van opgaardamme en 
die diepte van die watertafel ten 
opsigte van boorgate tot gevolg 
gehad. Die kaart langsaan dui 
die kumulatiewe reënval vanaf 1 
Julie 2015 tot 31 Mei 2016 aan. 
Die gebied wat die ergste getref 
is, is die gebied wat die Bultfon-
tein, Wesselsbron, Hoopstad en 
Bothaville-distrikte insluit. Die 
noord-oostelike gedeelte van die 
gebied het, alhoewel minder as 
die langtermynreënval ontvang is, 
nog betreklik goed kon plant en 
kon die gewasse redelik normaal 
ontwikkel. Die gedeelte van die 
gebied wat die ergste onder die 
droogte deurgeloop het, het sowat 
60% tot 70% van die langtermyn-
reënval ontvang.

Wat egter nie uit die oog ver-
loor moet word nie, is die feit 
dat die grootste skade aan die 
someroes gedurende Januarie en 

Die seisoenale reënval vanaf 1 Julie 2015 tot 31 Mei 2016 as % van die 
langtermyn reënval vir dieselfde periode.

Die reënval vir die periode 1 Julie 2015 tot 29 Februarie 2016 as % van die 
langtermyn gemiddeld.

Februarie 2016 aangerig is. Die 
volgende kaart dui aan wat die 
reënvalsituasie teen die einde van 
Februarie 2016 was. Die grootste 
deel van die graan- en oliesade-
oes is baie laat aangeplant en het 
gedurende Februarie geblom. Die 
gedeelte van die tradisionele Sen-
wes-gebied wat die slegste daaraan 
toe was, het slegs 24% tot 36% 
van die langtermynreënval vir die 

betrokke periode gehad. Ons moet 
ons dus nie net blindstaar teen 
hoe veel dit die seisoen gereën het 
nie, maar ook in ag neem wanneer 
dit gereën het. Het dit genoeg 
gereën toe die gesaaides dit die 
nodigste gehad het? Verder was die 
Januarie 2016 tot Mei 2016 perio-
de die warmste sedert begin is om 
temperature in 1880 te meet. Dit 
het verder sy tol geëis.

 THYS GROBBELAAR
 SENIOR GRAANANALIS, SENWES 

GRAINLINK

Almal in afwagting op die uitkoms
van die nuwe seisoen
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OPSOMMING EN GEVOLGTREKKING
Na die afgelope twee, en in sekere 
gevalle drie onder gemiddelde 
seisoene, smag almal na ’n meer 
normale seisoen waartydens wa-
terbronne aangevul kan word, 
die veld kan herstel en ten minste 
gemiddelde gewasopbrengste kan 
realiseer. Histories het die meeste 
La Niña seisoene ten minste ’n 
gemiddelde opbrengs in die geval 
van somergewasse gerealiseer. Ons 
bid, hoop en vertrou dat dit so sal 
wees. 

VOORUITSIGTE VIR DIE 2016/2017 
SEISOEN
Die Australiese regering se Buro 
van Meteorologie se voorspelling 
van die verwagte La Niña het nou 
’n sogenaamde “watch”-status. Die 
voorspelling is dat die kanse goed is 
dat dit tot ’n volwaardige La Niña 
kan ontwikkel.

Grafiek 1. Westelike produksiegebied: El Niño/La NIña-episodes: afwyking van die 
5-jaar lopende gemiddelde opbrengs.

Redelike akkurate rekords ten 
opsigte van gewasprestasie en 
reënval bestaan sedert die 1982/83 
seisoen vir die meer westelike 
somersaaigebied. Die afwyking ten 
opsigte van die vyf jaar lopende 
gemiddelde opbrengs is bereken en 
die jare is geklassifiseer as El Niño, 
La Niña en neutrale seisoe ne. Gra-
fiek 1 dui die gewasprestasie vir al 
die seisoene aan. Die El Niño-tipe 
seisoene het tydens vyf geleenthede 
tot baie swak gewasprestasie aan-
leiding gegee. Daarenteen het die 
neutrale tipe seisoene ook gemid-
deld redelike goeie opbrengste ge-
realiseer, behalwe die voorafgaande 
2013/14 seisoen. Die voorkoms 
van tropiese siklone in die Mo-
sambiekkanaal het ons reënval oor 
die binneland baie nadelig beïn-
vloed tydens die betrokke seisoen. 
La Niña-tipe seisoene het in die 
meeste gevalle tot gemiddelde of 
bo gemiddelde opbrengste aanlei-
ding gegee.

Die SOI (Suidelike Ossilasie 
Indeks), wat ’n indeks is wat 
be reken word deur gebruik te 
maak van die lugdrukverskil 
tussen Darwin in Noord-
Australië en Tahiti in die Stille 
Oseaan, gee gewoonlik ’n 
goeie aanduiding van wat die 
seetemperatuurverandering 
in die Nino 3-4 gebied in die 
Stille Oseaan in die toekoms 
gaan wees.

Tans is die SOI in ’n vinni-
ge stygende fase. Dit gee ons 
moed dat die La Niña verder 
kan ontwikkel.

Die afwyking van die see-
temperatuur van die langter-
myngemiddeld in die NINO 
3.4 gebied is amper neutraal 
terwyl dit baie warmer was 
gedurende Januarie 2016. Dit 
was ten tye van die baie sterk 
El Niño. Die verwagting is 
dat die seetemperatuur verder 
gaan afkoel.

Die seetemperatuur in die 
NINO 3.4 gebied is aansien-
lik laer as gedurende Januarie 
2016. Die Suidelike Ossilasie 
Indeks en die afwyking van 
die seetemperatuur onder-
steun die voorspelling dat die 
komende seisoen ’n La Niña-
tipe seisoen kan wees.

Daar was egter een uitsonde-
ring waar ’n La Niña-tipe seisoen 
tot onder gemiddelde opbrengste 
aanleiding gegee het. Dit was die 
1982/83 seisoen toe ’n tropiese 
si kloon oor die oostelike gedeelte 
van die binneland beweeg het. 
Oorstromings is oor gedeeltes van 
Mpumalanga en KwaZulu-Natal 
ervaar en die westelike binneland 
het gebuk gegaan onder van die 
ergste droogtes denkbaar. Vog is 
uit die westelike gedeeltes van die 
binneland getrek en na die kern 
van die tropiese sikloon gevoer. 
Dit het aanleiding daartoe gegee 
dat die westelike gedeeltes van die 
binneland ’n erge droogte ervaar 
het.

Verbeterde gewasproduksie-
praktyke, produksiestelsels asook 
verbeterde gewaskultivars het die 
effek van die droogte hierdie sei-
soen tot ’n mate gebuffer en kon ’n 
redelike oes in sekere gevalle nog 
realiseer.
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Die nuwe petrol in 
Brandstofafdeling se tenk

Hinterland se Derik Wolmarans

Derik Wolmarans is die 
nuwe Hoof van die 

Brandstofafdeling by Hinterland 
en is in Junie vanjaar as deel van 
die Hinterland bestuurspan ver-
welkom.

ONDERVINDING IN DIE  
BRANDSTOFBEDRYF
Derik was al areabestuurder in die 
Sandton en Soweto omgewing 
waar die grootste Shell diensstasie 
in Suid-Afrika, volumegewys, 
naamlik die Ben Schoeman Ultra 
City, onder sy bestuur was. Ander 
posisies soos eiendomsbestuurder, 
sakeontwikkelingsbestuurder 
en nasionale operasionele uit-
nemendheidsbestuurder in die 
kleinhandel, asook operasionele 

verkoopsbestuur der op nasionale 
vlak aan die kommersiële kant, is 
al deur hom beklee.

GELEERD
Hy het ’n BA-graad in Kom-
munikasie en Mediastudies, asook 
’n Meestersgraad in Be dryfs leiding 
(MBL), waar hy gespesialiseer het 
in gevorderde bemarkingstudies. 
Hy is tans besig met sy nagraadse 
diploma in projekbestuur en oor-
weeg ook ’n doktorsgraad. 

Hy glo in Stephen Covey se 
sewe gewoontes van effektiewe 
mense, veral die een, “1st seek to 
understand.” Hy het hierdie filoso-
fie die laaste dekade toegepas waar 
hy dinge wat saak maak eers baie 
goed wil verstaan.

PERSOONLIK
Derik is al amper 11 jaar met 
Anria getroud en hulle het twee 
seuns, FG (6) en CJ (6 maande). 
Hy beskryf homself as ’n liefheb-
ber van adrenalien sportsoorte 
soos motorfiets- en bergfietsry, 
warrior wedrenne en dan is  
jag, kunsvlieghengel, bonsai en 
fotografie verdere passies.

DIE REGTE MAN VIR DIE POSISIE
Hy het breë ondervinding opge-
doen by die takke, waar hy geleer 
het wat werk in die laer sowel as 
hoër LSM-areas. Derik sal sy liters 
van ervaring by Hinterland kom 
uitstort, tot die laaste druppel. 

DIE BOTHAVILLE Jagters ver-
eniging bied weer in samewerking 
met Hinterland en Inteli Gro hul 
jaarlikse skietdag aan.

Die skietdag vind vanjaar op 27 
Augustus plaas en sal by die Ma-
rouzlansrust skietbaan, sowat 17 
km buite Bothaville gehou word.

Op dié dag word op die 100 m, 
200 m sowel 300 m baan geskiet. 
Die dag beloof om ’n uitdaging te 
wees met ‘n groot verskeidenheid 
teikensoorte waarna geskiet sal 
word. Elke skut sal ’n totaal van 15 
rondtes vir die dag benodig. 

Afdelings waarin daar pryse te 
wen sal wees, is as volg: Seniors, 
Ope, Dames, Junior Randslag, 

Junior Windgeweer en Junior Jag-
geweer.

Daar het in die verlede al ’n 
totaal van 120 skuts deelgeneem 
en daar word gepoog om al die 
omliggende dorpe ook te betrek 
sodat daar ten minste 200 skuts op 
die dag kan meeding. Enige per-
soon met ’n jaggeweer kan inskryf. 
Die baan is ook so beplan dat dit 
die speelveld redelik gelyk sal maak 
tussen skuts van alle vlakke. 

Die inskrywingsfooi vir die dag 
sal R300 wees vir vroeë inskry-
wings, wat tot en met 20 Augustus 
aanvaar sal word. Daarna, tot 
op die skietdag op 27 Augustus, 
sal die koste R350 per skut be-

loop. Hierdie pryse sluit nie die 
braaipak kie vir die dag in nie. 

Skuts moet wel bewus wees van 
die feit dat indien hulle nie bly 
vir die prys uitdeling nie, hulle hul 
pryse sal verbeur. 

Daar is ook weggesteekte pryse 
en gelukstrekkings, wat beteken 
dat enige persoon ’n prys op die 
dag kan wen. 

’n Snoepie sal braaipakke te 
koop aanbied. 

Vir meer inligting kan ’n e-pos 
aan bhvskiet@gmail.com gestuur 
word of anders kan u Christo 
Roux (Voorsitter) by 082 926 
4366 of CP Scheepers (Sekretaris) 
by 079 717 3830 skakel. 

Hinterland deel van jaarlikse  
skietdag – 27 Augustus by Bothaville

mailto:bhvskiet@gmail.com
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 FRANS DREYER

ABSOLUTE MINIMA BEREKENING
Tabel 1 vervat die berekening vir 
die ladder-toets soos weerspieël in 
Figuur 1. Hierdie berekenings is in 

Microsoft Excel gedoen en word 

verduidelik sodat dit maklik her-
haalbaar is. Die uitleg soos vervat 
in Tabel 1 maak dit ook makliker 
om dadelik die aangewese lading 
te identifiseer.

Die eerste stap in hierdie 
berekening is natuurlik om die 
lading en elke lading se spoed 
(gewoonlik in voet per sekonde) 

van die minimum tot mak-
simum lading in te 

vul op die sprei vel. Daarna word 
die verskil in spoed tussen die 
verskillende la dings bereken in die 
1ste Verskil-kolom. Die waarde 
47 is slegs (2566 – 2519) en -5 
is (2561 – 2566). Die res van die 
waardes in die 1ste Verskil-kolom 
word op dieselfde manier bereken. 
In die 2de Verskil-kolom word 
die proses herhaal en die verskil 
van die verskil in spoed word 
bepaal. Die waarde -52 is slegs  
((-5) – ABS(47)). Die ABS voor 
die waarde wat afgetrek word, is 
’n funksie in Excel en beteken 
slegs dat die absolute waarde of 
getal self afgetrek word en dat 
die teken voor die getal nie in ag 
geneem moet word nie. Op die-
selfde manier is die waarde 22 dan 
(27 – ABS(-5)). Die res van die 
waardes in kolom twee word dan 
dienooreenkomstig bereken.

Na afloop van hierdie bereke-
ning ontstaan daar dan gewoonlik 
in die 2de Verskil-kolom ’n ten-
dens waar die waardes van bo na 
onder negatief-positief-negatief 
word. In hierdie spesifieke voor-
beeld is daar drie sulke gevalle. 
Die positiewe waarde of absolute 
minima van die tendens kan weer 
teruggetrek word na ’n spesifieke 

DIE HERLAAI VAN AMMU

NISIE HET DIE AFGELOPE 

AANTAL JARE BEHOOR

LIK POSGEVAT ONDER 

VERAL JAGTERS NADAT 

DIE KUNS AL ’N GERUIME 

TYD HOOFSAAKLIK DEUR 

SKYF SKIETSKUTS BEOE

FEN IS. DEEL EEN VAN 

HIERDIE RUBRIEK HET IN 

DIE JUNIEJULIE UITGAWE 

VAN SENWES SCENARIO 

VERSKYN. HIERMEE DIE 

TWEEDE DEEL:

LADINGONTWIKKELING

bereik jou geweer se akkuraatheidspotensiaal

DEEL 2

Tabel 1: Absolute Minima berekening.

Skoot 
nr.

Lading 
(gr)

Voet/
sek

1ste 
Verskil

2de 
Verskil

1 40 2519    

      47  

2 40.2 2566   -52

      -5  

3 40.4 2561   22

      27  

4 40.6 2588   -24

      3  

5 40.8 2591   22

      25  

6 41 2616   -25

      0  

7 41.2 2616   -16

      -16  

8 41.4 2600   4

      20  

9 41.6 2620   -20
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skootnommer of lading soos 
aangedui deur die lyne wat in 
groen ingekleur is. Die eerste geval 
is (-52 / 22 / -24) met die posi-
tiewe waarde 22 wat ooreenstem 
met skoot 3 of 40.4 gr. Die tweede 
geval is (-24 / 22 / -25) met die 
positiewe waarde 22 wat ooreen-
stem met skoot 5 of 40.8 gr. Die 
derde geval is (-16 / 4 / -20) met 
die positiewe waarde 4 wat ooreen-
stem met skoot 8 of 41.4 gr. 
Interessant genoeg kan elk van die 
ladings wat geïdentifiseer is met 
die Absolute Minima metode ook 
gekoppel word aan ’n skoot in die 
visuele ladder bondels soos weer-
spieël in Figuur 1. 

Vanuit hierdie bevestiging het 
ek dus besluit om skote 3, 5 en 8 
as groeperingstoetse te laai. Vier 
rondtes van skoot 3 (40.4 gr), 
skoot 5 (40.8 gr) en skoot 8 (41.4 
gr) is dienooreenkomstig gelaai 
en weer op 200 m geskiet. Die 
resultaat van hierdie groeperings-
toetse word onderskeidelik vervat 
in Figuur 2, Figuur 3 en Figuur 4 
en die spoed resultate van die skote 
in Tabel 2. Op die ou end het ek 
besluit op ’n lading van 40.8 gr 
aangesien die horisontale en verti-
kale versprei ding tussen die skote 

heelwat kleiner was as die ander 
twee en omdat die standaard afwy-
king (Stdev) van die spoed tussen 
die rondtes van dieselfde lading die 
kleinste was. Ter bevestiging het ek 
later weer 40.7 gr, 40.8 gr en 40.9 
gr groepe gaan toets net om te 
bevestig dat 40.8 gr wel die beter 
lading vir hierdie kombinasie in 
my geweer is. 

HOE GEBRUIK EK DIE LADDER EN 
ABSOLUTE MINIMA METODE SAAM?
Die belangrikste beginsel kan 
maklik in die woorde “doen die 
een en moet die ander nie nalaat 
nie” saamgevat word. Dit is uiters 
belangrik dat ’n skut tydens 
ladingsontwikkeling oor ’n chro-
nograaf skiet om die visuele ladder 
en Absolute Minima berekening 
apart en gesamentlik te interpre-
teer. Die node of stabiele punt wat 
bepaal word deur die Absolute 
Minima metode dui op ’n lading 
waar die variasie in spoed van die 
betrokke lading na alle waarskyn-
likheid stabiel sal wees of gemi-
ni  maliseer  sal word. Die beste 
resultate word gewoonlik verkry 
wanneer die visuele ladder ’n bon-
del vorm en die Absolute Minima 
metode ’n lading identifiseer wat 

deel vorm van die bondel. Indien 
daar meer as een ooreenstem-
mende lading geïdentifiseer word 
sal dit raadsaam wees om beide te 
toets om die beter lading te iden-
tifiseer, waarna die ladings 0.1 gr 
weerskante van die mees stabiele 
lading ook getoets kan word. 

ALGEMENE OPMERKINGS
Onthou altyd dat veilige en ver-
antwoordelike herlaaipraktyke 
voorrang moet geniet. Wees dus 
bedag op tekens van druk en 
stop onmiddellik as enige tekens 
van druk ervaar word. Kies altyd 
akkuraatheid bo spoed tydens 
ladingsontwikkeling. Maak seker 
van jou skiettegniek en veral dat 
die geweerrus stabiel is, sodat die 
wapen elke keer in dieselfde posisie 
geplaas word voordat ’n skoot 
afgevuur word. Elke geweer het sy 
eie resep en dit is belangrik dat jy 
deur middel van ’n gestruktureerde 
proses by ’n optimale lading vir 
jou geweer uitkom. Afgesien van al 
die moontlike “kortpaaie” wat kan 
help om met minder skote by  ’n 
akkurate lading uit te kom, bly dit 
onvermydelik vir ’n herlaaier om 
gereeld op die baan te kom. Op 
die ou end raak dit soms moeilik 
om te onderskei of  ’n herlaaier 
beter groepe skiet omdat die la-
ding vir sy geweer optimaal  is en 
of dit is omdat hy meer tyd op die 
baan spandeer om die kuns van 
akkuraat skiet te verfyn. Ek hoop 
van harte dat die metodes soos ver-
duidelik vir jou as mede-herlaaier 
sinvol sal wees as hulpmiddel om 
jou geweer se akkuraatheidspoten-
siaal te verwesenlik. 

Frans Dreyer, 
Bestuurder 
van Senwes 
Graanmakelaars 
en skrywer van 
die rubriek.

Tabel 2: Spoed en afwyking van groeperingstoetse.

Nr. Grein Vt/sek Nr. Grein Vt/sek Nr. Grein Vt/sek

1 40.4 2592 1 40.8 2620 1 41.4 2669

2 40.4 2570 2 40.8 2605 2 41.4 2649

3 40.4 2596 3 40.8 2607 3 41.4 2643

4 40.4 2590 4 40.8 2615 4 41.4 2663
                 
  STDEV 10.05   STDEV 6.057   STDEV 10.44

  GEM 2587   GEM 2612   GEM 2656
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DS. CAREL BOTMA

DEEL 3:  
STRES VAT AAN MY LYF
LEES: Psalm 31 en 38

IN HIERDIE UITGAWE KYK ONS MEER 

SPESIFIEK NA WAT STRES UITEINDE

LIK MET MY LIGGAAM EN EMOSIES 

DOEN. EN AS ILLUSTRASIE GEBRUIK 

ONS PSALMS 31 EN 38.

Omdat die Bybel, sover my kennis strek, 
nêrens spesifiek oor stres praat nie, moet 

ons hierdie twee Psalms baie versigtig hanteer. 
Elkeen van hierdie Psalms het ‘n ander vertrek-
punt. In Psalm 38 worstel Dawid met God oor 
die gevolge van sy sonde en in Psalm 31 verkeer 
Dawid in nood en gebruik hy metaforiese taal 
wat op die agteruitgang van sy liggaam betrekking 
het, om daaraan uitdrukking te gee. Wat hierdie 
Psalms egter wel met mekaar in gemeen het, is die 
feit dat emosionele pyn en worsteling, om watter 
rede ookal, uiteindelik fisies neerslag kan vind in 
sekere simptome wat in die liggaam sigbaar word. 
“...deur my ellende word my krag geknak en teer 
my liggaam uit” (Psalm 31:10). Dieselfde gedagte 
kom ook na vore in Psalm 38:10 “My hart jaag, 
my krag het ingegee...”

Daarom is dit te verstane dat stres, wat ‘n 
negatiewe emosionele ervaring is, ook in sekere 
gevalle fisiese gevolge in die menslike liggaam 
en gedrag kan veroorsaak. Van die algemeen-
ste simptome van stres kan die volgende wees: 
borskaspyne, sooibrand, slegte spysvertering 
en ‘n ongemak op die buik, ‘n spastiese kolon, 
maagsere, hoof- en spierpyne, hartkloppings, 
hoë bloeddruk, oormatige sweet, ‘n geïrriteerde 
gemoed, rusteloos heid, emosionele onstabiliteit, 
probleme om te konsentreer, ‘n onvermoë om 
probleme op te los, neutrale emosionele bele-
wings, depressie, veranderde slaap- en eetpatrone, 
‘n onvermoë om na werk of oor naweke af te ska-
kel, ‘n algemene gevoel van leegheid, die lewe wat 
nie meer vir jou sin en betekenis het nie asook 

algemene lewensmoeg-
heid. Uiteindelik raak die 
liggaam se immuniteit 
aan getas en raak die mens 
vatbaar vir ander siektes 
en sekere tipes kanker, om 
maar net enkele voorbeelde 
te noem.

In die volgende uitgawe 
gaan ons fokus op die emo-
sionele impak van stres. 

•••

 Telefoon nommer : (018) 5961680
Faks nommer : (018) 5962784

e-pos : salm @telkomsa.net

S.A.L.M Onderdele BK.
Leaskstraat 76, 
Wolmaransstad, 2630
Posbus 991, 
Wolmaransstad

VIR KWALITEITVERVAARDIGING 
van landbou onderdele,  
bou en herstel van  
landboutoerusting

STROPER-ONDERDELE
SLATTERY • AGRITEC • CLAAS 
• GERRINGHOFF • CLASON • 
JOHN DEERE

PLANTER-ONDERDELE                                             
MASSEY FERGUSON • AGRITEC 
• SAFIM EN JOHN DEERE 

GRONDBOONMASJIEN- 
ONDERDELE
SLATTERY •  LILLISTON • 
HOBBS

• Boute, moere, v-bande en 
laers

• Stilstaande waterpompe 
vuurvegter pompe en 
toerusting

• YTO Trekker verkope en 
onderdele
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     Senwes volg    sonkragroete
Die projek, wat in 

Januarie begin is, is 
deur Solareff voltooi op 6 Junie 
2016 toe dit met die bestaande 
elektrisiteitstelsel geïntegreer is.  
Projekbestuurder, Johan le Roux, 
monitor die sonkrag PV en is baie 
opgewonde oor die resultate tot 
dusver - ’n besparing van ongeveer 
70 000 kWh, wat gelykstaande 
is aan R117 600 in geldterme, is 

’N LUGFOTO VAN DIE 

SENWES HOOFKANTOOR

GEBOU GEE DIE INDRUK 

VAN ’N SONKRAGAANLEG.  

2 392 SONKRAGPANELE 

MET ’N 753.48KWP KAPA

SITEIT IS AANGEBRING OP 

DIE DAKKE VAN AL DIE 

SENWES GEBOUE EN DIE 

MOTORAFDAKKE. 

oor die periode van een maand 
bespaar.

Vir verdere inligting lees die 
artikel Senwes Hoofkantoor 
Gaan Groen wat in die April/
Mei uitgawe van Senwes Scenario 
verskyn het deur die volgende 
skakel te gebruik: http://bit.ly/
SenwesGreen. In hierdie uitgawe 
help Solareff jou om so ’n stelsel 
by jou besigheid te implementeer.

DIE KOSTE VAN elektrisiteit wat 
gegenereer word deur sonpanele het 
’n punt bereik waar dit gelykbreek, 
of goedkoper is as elektrisiteit verkry 
vanaf die munisipaliteit of Eskom. 
Wat kan dit vir jou besigheid beteken?

FINANSIËLE VOORBEELD VIR ‘N BESIGHEID 
IN KLERKSDORP:
Gegrond op aannames hieronder, sal 
’n installasie van ’n 100kWp netwerk 
gekoppelde son-elektrisiteitsoplossing, 
50% van die besigheid se elektrisiteits-
verbruiksvereistes voorsien. Die oplos-
sing sal, met ’n kontant aankoop, in 
minder as 4 jaar afbetaal word (deur 
fondse aan die elektrisiteitsvoorsiener 
betaal sou geword het!). 

Kliënte wat ’n finansieringsopsie 
verkies, sal positiewe kontantvloei 
geniet regdeur die hele befondsings-
periode. Meeste finansiële instellings 
sal ’n sonelektrisiteitsoplossing oor ’n 
7 jaar tydperk finansier. Na die 7 jaar 
sal die besigheid ’n standhoudende 
voordeel trek uit die elektrisiteit wat 
gegenereer word deur die oplossing 
vir die volgende 20 jaar – met geen 
grondstofkoste nie en lae instand-
houdingskoste.

Aannames gebruik in die finansiële voorbeeld:
Verskaffer/ Munisipaliteit City of Matlosana
Tarief Commercial conventional
Maandelikse elektrisiteitsverbruik 27 000kWh
Besigheidsure van besigheid Hoofsaaklik in die dag
Beskikbare dakspasie 750M2 (IBR)
Wintertarief R1,87 per kWh
Somertarief R1,79 per kWh
Wisselkoers rand / dollar R15,00
Wisselkoers rand / euro R17,00

Omskep jou dak in ’n finansiële bate

Kontak Solareff vir meer inligting oor hoe ’n Solar PV stelsel aan die elektri-
siteits  vereistes van u besigheid kan voldoen. Ten einde ons in staat te stel om 
’n hoëvlak voorlegging te doen, stuur 12 maande se elektrisiteitsrekeninge 
en die fisiese adres van installasie aan info@solareff.co.za Verwysing: Senwes 
Scenario 

Op die Senwes dak met 2 392 
sonpanele - Joe Maswanganyi 
- Groep Uitvoerende 
Direkteur; Johan Le Roux 
- Eiendomsbestuurder en 
Francois Strydom - Groep Hoof 
Uitvoerende Beampte.
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DIE KRAG VAN DIE INDIVIDU

JENNY MATHEWS

TOEKOMSFOKUS

ONS HET GEDURENDE 

JUNIE DEUR DIE 

NOORDWES, VRYSTAAT EN 

DIE KZN MIDDELLANDE 

GEREIS. DIE EFFEK VAN 

DIE DROOGTE KON ORAL 

GESIEN WORD. 

Ons het vee sien wei op die 
grasvlaktes en die voor-

heuwels van die Drakensberg en 
gewonder hoe hulle die winter 
gaan oorleef. Wat my die meeste 
ontstel het was die damme en 
riviere in die landelike omgewing 
in Kwazulu-Natal, waar ek my 
kinderjare spandeer het. Nog 
nooit vantevore het ek damvlakke 
so laag en riviere so stil sien vloei 
nie - as die riviere enigsins gevloei 
het. Riviere draai kaal kurwes in 
stilte rondom die kontoere van 
KwaZulu-Natal met poele van 
slyk om hul eens vloeiende ver-
loop te definieer. Die spilpunte 
het doodstil gestaan met net hier 
en daar ’n dapper een wat vuil, 
bruin water met tussenposes op 
die groenvoer vir die melkkoeie 
uitspoeg. 

Ek is bevrees ek word oud 
wanneer ek my sinne met “Toe en 
jonk was...” begin, maar: Toe ek 
jonk was, het ons piekniek gehou 
langs sprankelende bergstrome of 
ons binnebande sonder sorge in 
die vinnig-vloeiende riviere gegooi 
wat deur die groen landskap 

gekronkel het, sonder om ooit 
aan die moontlikheid te dink dat 
die riviere kan opdroog of in klei-
erige modderpoele kan verander; 
of dat dit verklaar kan word tot 
besoedelde, toksiese water wat 
totaal ongeskik is vir menslike 
gebruik... en as dit nie geskik is vir 
jou en my nie, wat van ons diere 
en die groente onder besproeiing 
wat ons eet?

Om die waarheid te sê, dis baie 
maklik om depressief en oorweldig 
te voel deur die probleme in ons 
wêreld wat wissel van politieke 
chaos, persoonlike veiligheids-
probleme en ernstige ekonomiese 
krisisse, tot omgewingsprobleme 
wat die voortbestaan van die 
mensdom bedreig. En tog, selfs op 
hierdie oomblik in die armste dele 
van die wêreld en midde-in oor-
loggeteisterde lande, klop die hart 
van die mensdom voort... Mense 
leef, haal asem, skenk geboorte, 
glo en beur voort... Die werklike 
GROOT VRAAG is, hoe gaan 
ek en jy dit hanteer? Hoe gaan 
ons die toekoms benader? Waarop 
gaan ons fokus en hoe sterk is ons 
geloof?

Daar is soveel dinge waaroor 
ons absoluut geen beheer het 
nie. Ons kan niks daaromtrent 
doen nie, wat beteken dat ons 
moet ophou om ons daaroor 
te bekommer, aangesien dit die 
belangrikste oorsaak van hulpe-
loosheid en soms oorweldigende 
depressie is. As ons wys is, sal ons 
die sake waarvoor ons ons beywer, 
sorgvuldig kies. Sulke sake moet in 
areas wees waar ons iets konstruk-

tiefs kan doen wat ’n verskil in ons 
wêreld en in die lewens van ander 
sal maak. 

Ek word al ’n geruime tyd 
oorweldig deur aspekte rondom 
die besoedeling en vernietiging 
van ons planeet, soos die huidige 
waterkrisis. Ek raak bekommerd 
wanneer ek statistiek soos die 
volgende, lees: Daar is 5,25 tril-
joen stukkies plastiekrommel 
in die oseaan en ’n beraamde 
269 000 ton plastiekrommel 
dryf op die oppervlakte van die 
oseaan! Sekerlik soos jy ook, gee 
ek opreg om vir baie ander sake 
ook: armoede, ondervoeding, 
bemagtiging deur onderwys, 
grondhervorming, die impak van 
klimaatsverandering, waterkwali-
teit, ensovoorts. 

So! My nuwe selfhelp-teorie 
oor Hoe om in ’n Chaotiese 
Wêreld te Oorleef lyk nou soos 
volg: “Ons het net een lewe om 
te leef en ons het ’n verantwoor-
delikheid om dit goed te doen 
- Maar!!! Ek kan net doen wat ek 
kan doen om die veranderinge te 
maak wat ek graag wil sien!" Dit 
beteken dat, as ek omgee oor plas-
tiekbesoedeling, moet ek ophou 
om ’n lawaai te maak oor die groot 
dinge en begin om klein veran-
deringe in my eie omgewing aan 
te bring. Ek moet my herbruik-
bare inkopiesakke terugneem na 
die supermark, ek moet my aan-
koop en gebruik van plastiekpro-
dukte heroorweeg. Ek kan nie die 
watervoorraad herstel nie, maar ek 
kan meer waterwys wees. Ek kan 
nie die oplossing bring vir wêreld-
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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

hongersnood nie, maar ek kan een 
honger mens voed...

Dit maak nie saak wat jou hart 
roer nie. Dit maak nie saak wat op 
die wêreldplatforms gesê word oor 
dit wat jou roer nie. Al wat uitein-
delik saak maak is wat JY daaraan 
doen en hoe JY toelaat dat die 
saak jou affekteer in jou diepste 
wese. Gaan dit jou onderkry, of 
jou aanmoedig om iets daaraan te 
doen? “Laat ons nie moeg word 
om goed te doen nie, want op die 
regte tyd sal ons maai as ons nie 
verslap nie” (Galasiërs 6:9). 

Daar is 7 gewoontes wat 
geïdentifiseer is by mense wat ’n 
positiewe impak op die wêreld 
het: 
• Hulle is toegewyd tot dit wat 

rigting en betekenis aan hul 
lewens gee.

• Hulle verbind hulleself daartoe 
om hulself deurlopend te ver-
beter.

• Hulle skakel met mense op ’n 
wyse wat voordelig vir alle par-

tye is.
• Hulle belê tyd en energie in 

wat iets kan wees en nie in wat 
dit nou is nie. 

• Hulle deel wat hul weet met 
ander.

• Hulle hef ander op.
• Hulle gebruik hul mag en in -

vloed op ’n goeie manier.

Daar is baie te sê oor die krag van 
die individu. Een van my gunste-
ling boeke is Bryce Courtenay 
se ‘The Power of One’. Hy sê 
daarin, “The power of one is above 
all things, the power to believe in 
yourself, often well beyond any 
latent ability you may have previ-
ously demonstrated. The mind is 
the athlete, the body is simply the 
means it uses to run faster or longer, 
jump higher, shoot straighter, kick 
better, swim harder, hit further or 
box better.” 

As ek glo dat ’n positiewe 
gesindheid, en om ’n verskil te 
maak as individu, my weg na ’n 

meer vervullende, bevredigende 
bestaan is, dan moet ek bereid 
wees om klein veranderinge te 
maak en moet ek die volgende 
waarheid aanvaar:
One tree can start a forest, One 
smile can begin a friendship, One 
hand can lift a soul, One word can 
frame the goal, One vote can change 
a nation, One sunbeam can light 
a room, One candle can wipe out 
darkness, One touch can show you 
care, One voice can wake up every-
body - One life can make the differ-
ence! (onbekende skrywer)

Kan jy dié faktore lys wat span-
ning in jou lewe veroorsaak? 
Wat kan jy anders doen sodat jy 
’n verskil in jou lewe en dié van 
ander kan maak? Verder broers, 
alles wat waar is, alles wat eerbaar 
is, alles wat regverdig is, alles wat 
rein is, alles wat lieflik is, alles wat 
loflik is - watter deug en watter lof 
daar ook mag wees, bedink dit. 
(Filippense 4:8). 

TOEKOMSFOKUS
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... saam vorm jul ’n vennootskap van kennis wat sal sorg vir die regte kultivarkeuse 

wat aan jou behoeftes sal voldoen. Met DEKALB® as deel van jou boerdery is dit 

maklik om trots te voel op dit wat jy doen. Boonop weet jy dat Monsanto deurentyd 

dáár is vir jou. Ons doen voortdurend navorsing om ons reeds uitstekende  

DEKALB®-kultivars te verbeter sodat ons mieliebasters ooreenkomstig jou 

behoeftes kan lewer. Ons tegnologie en navorsing, gerugsteun deur professionele 

diens en advies, dra by tot jou volgehoue sukses. Só oortref ons jou verwagtinge 

keer op keer.

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.

Nuwe kultivars

Geelmielies

DKC80-40BR GEN 

DKC80-12B GEN 

DKC80-30R 

DKC62-80BR GEN 

DKC64-78BR GEN 

DKC73-76R 

DKC62-84R

DKC73-74BR GEN 

DKC73-70B GEN 

DKC73-72 

DKC80-10 

DKC61-90 

DKC61-94BR

Bestaande kultivars

DKC71-44B 

DKC71-42 

DKC74-74BR 

DKC74-26R 

DKC68-56R 

DKC68-58BR 

DKC64-54BR 

DKC65-52BR
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ONS LEWE DEUR DIE GEES

DS. WILLIE BOTHA

LEES: Galasiërs 5:22-26

KOS VIR DIE SIEL

As Christene is ons ver-
ant woor delik heid in 
ons styl, ons gesind-

heid, kommunikasie en in alles 
wat ons doen, sigbaar.

’n Mooi verhaal word van die 
beroemde dr Albert Schweitzer 
vertel. As wêreldberoemde medi-
kus, musikus en teoloog sou hy 
maklik homself bo ander mense 
kon stel. In 1952, kort nadat hy 
die Nobelprys vir Vrede ontvang 
het, het hy Chicago besoek. 
Toe die groot man van oor die 
twee meter by die stasie afklim, 
was daar talle hooggeplaastes en 
joernaliste om hom te ontmoet. 
Skielik het hy homself verskoon 
en ’n bejaarde dame met twee 

swaar tasse van die trein gehelp tot 
by die bus wat op die punt gesta-
an het om te vertrek. Nederig het 
hy opgemerk dat hy bekommerd 
was dat die bus sonder haar sou 
vertrek. Vir die sendingdokter wat 
sy hele lewe lank gewoond was om 
die arm mense van Afrika te help, 
was dit geen moeite nie. Daardie 
dag het ‘n geharde joernalis opge-
merk: “Dit is die eerste keer dat ek 
’n preek op twee bene sien...”

Soos wat ’n boom aan sy vrugte 
geken word, word ’n Christen 

IEMAND WIE SE LEWE 

DEUR DIE GEES BEHEER 

WORD, LYK ANDERS.  DIE 

HEILIGE GEES HELP ONS 

NIE NET OM TE GLO NIE, 

MAAR DIT VERANDER 

ONS HELE WESE.  DIE 

LEWE IN CHRISTUS 

KAN NOOIT AGTERBLY 

BY DIE MENS SONDER 

CHRISTUS NIE, DIE MENS 

WAT AAN DIE PRAKTYKE 

VAN DIE SONDIGE MENS 

TOEGEE NIE.  

aan die vrug van die Gees geken. 
Liefde, vreugde, vrede, geduld, 
vriendelikheid, goedhartigheid, 
getrouheid, nederigheid en self-
beheersing is nie sake wat vanself 
kom nie. Ons natuurlike drange 
neig juis baie keer daarvan weg. 
Dit is ’n deernis en sensitiwiteit, ’n 
geestelike aantreklikheid wat God 
self in ons bewerk.

Galasiërs 5:25 som dit mooi 
op: “Ons lewe deur die Gees; 
laat die Gees nou ook ons gedrag 
bepaal. 
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Beplan nou jou tuin om die optimale effek van plante 
te verkry om jou tuin mooi en aantreklik te maak.

MEERJARIGE PLANTE 
1. Verwyder doodgerypte blare en ou stokkerige hout.
2. Verdeel plante wat dit benodig soos digte vlasse en sier-

grasse in goed voorbereide beddings - bemes en gee ge-
noeg water.

3. Plant nuwe bome en struike. Doen eers voorkomende 
witroesbespuiting en voorkomende beheer van plant-
luise. Bome en struike moet kunsmis aan die begin van ’n 
seisoen kry.

GRASPERKE
1. Doen die “lentebehandeling” - sny kort, hark goed, voed 

oor vloedig, maak gelyk, bedek met organiese grasperk-
bemesting en maak goed nat. Gebruik rooigrond of erd-
wurmkompos vir enige ongelykhede.

2.  Die behandeling word nie aanbeveel vir polvormende 
grasse soos Evergreen of Shade Over nie en slegs vir rank-
tipe grasperke.

3.  Spuit gereeld vir molkrieke met Protek se MERIDIAN.
4.  Stel grassnyerlemme hoër.

ROSE
1. ’n Goeie tyd om rose te snoei is einde Julie. Snoei rose reg 

– sny alle ou hout uit, lekker kort sodat mooi nuwe lote 
uitkom. Sny bo ‘n ogie na buite.

2.  Seël alle gesnoeide lote om snywurm te keer. 
3.  Spuit die hele roos met kalkswael om siektes te dood. 
4.  Verwyder blare en takke van die vorige jaar onder die 

rose. Gooi nuwe deklaag. Moenie naby die stam werk 
nie.

5.  Gee kunsmis wat spesifiek daarvoor geformuleer is.
6.  Bespuit gereeld met Rosecare teen swamsiektes.
7.  Dit is nou 'n goeie tyd om rose te plant of te verplant. 

CARL KIRSTEIN - LANDSKAP EN INTERIEUR (Verdant Kwekery)

SMS Senwes, Hannon en jou naam, tele
foonnommer  en eposadres na 31 022 voor 
30 September 2016 om ‘n kans te staan om 
een van twee geskenkpakke van Liquid Face 
Lifting Serum en Collagen Smoothing Se

rum ter waarde van R1 270 elk te wen..
Standaard sms-tariewe geld en geen werknemers van Sen-
wes mag deelneem nie. Vir die volledige kompetisiereëls 

besoek die webtuiste www.senwes.co.za.  

Die wenners van die vorige uitgawes (April/ Mei 2016) is as volg: Senwes 
Equipment en John Deere Selfiekompetisie: Amanda Haasbroek. 
CUM:  Elna Kruger van Lichtenburg. Hannon: Yvonne van Deventer van 
Standerton, Tia van Loggerenberg van Amanzimtoti. Meesterboere: Hester 
du Preez van Heilbron.

COLLAGEN SMOOTHING SERUM EN 
LIQUID FACE LIFTING SERUM

Na die ouderdom van 35 
verminder kollageenproduksie 
in die vel drasties en in baie 
gevalle stop dit teen die ouder-
dom van 40.

Die Liquid Face Lifting Serum en die Col-
lagen Smoothing Serum help op verskillende 
maniere met kollageenproduksie.

Met Collagen Smoothing Serum verkry die 
vel ‘n onmiddellike uitplompingseffek. Die vel 
kan direk kollageen-7 absorbeer om die tek-
stuur en volume van die vel te verbeter. Dit kan 
onder of bo-oor enige ander serum aangewend 
word, want dit bevat die aktiewe bestanddeel 
Chronoline, wat hoogs absorbeerbaar is.

Die Liquid Face Lifting Serum penetreer 
tot binne die basale laag van die vel waar dit 
kollageenproduksie tot topspoed versnel. Die 
serum aktiveer die veselagtige tipe kollageen wat 
binne sekondes styftrek en die vel gladder laat 
vertoon.  

Wat doen jy met jou tuin
in Augustus

S pring
plash

promosie 
nou aan!
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MILANIE VOSLOO

'N BOER SE HART
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’n nuwe seisoen – altyd weer nuwe 
moontlikhede bring. Altyd weer 
sonstrale van hoop gee. 

Maar meer belangrik: Boere 
kry dit ook reg om vandág te leef. 
Om van hierdie dag in hierdie 
omstandighede die beste te maak. 
Om dit wat vandag vir my gegee 
word, met dankbaarheid te omhels 
en dit wat ek níé kan hê nie, met 
tevredenheid te aanvaar en met 
oorleg te bestuur.

Dalk lê die geheim van geloof 
juis daarin om te besef dat ons 
niks is nie... en tog alles. Dat ons 
niks kan doen nie... en tog deur 
Hom tot alles in staat is. Dat ons 
nie net vir vandag se oes leef nie, 
maar juis ook vir môre s’n: Vir dit 
wat ons eendag sal ontvang. 

Dalk verstaan ’n boer by uitstek 
dat ’n koringkorrel eers moet sterf 
... voordat hy lééf.

Vader – vandag ontvang ek weer 
bakhand u genadesorg in die wete 
dat U gister, vandag en môre my 
God ís. 

WEN
Stap die pad na vrede saam met  
Milanie Vosloo en die God van 

vreug de. In Jou Voetpad na VREDE 
vertel sy dat God wil hê Sy kinders 
moet deur Hom gelukkige en ver-

vulde 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 gelo-
wiges 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 genade-arm om hulle.

Die boek behels 366 dagstukke in 
’n lekkerlees 412-bladsye uitgawe. 
Dit is vir R189.95 op die rakke. 

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•••

Boere het die afgelope 
droogteseisoen – waarvan 

die pyn vir sommige nog lank 
nie oor is nie – weereens vir die 
wêreld gewys waarom hulle doen 
wat hulle doen. Waarom hulle die 
moed het om jaar na jaar óór te 
begin. Waarom hulle in son- én 
reëntye dit regkry om dapper te 
glimlag. Want boere het weereens 
gewys waar hul wortels geplant is. 
Waar hulle hul krag en moed van-
daan kry. Maar die boere van ons 
land het ook meer as dit gewys: 
Hulle het vir die wêreld ’n voor-
beeld gestel van wat ’n mens doen 
as die maat langs jou se stroper nie 
vanjaar ’n oes gaan bring nie ... of 
as jou buurman se vee niks het om 
van te leef nie. Hoe ’n mens optree 
as die persoon aan die ander kant 
van jou heining se blare van hoop 
oor die vlaktes verwaai lê.

Boere kon nog altyd boontoe 
kyk omdat hulle geleer het om laag 
te kniel. Omdat hulle presies weet 
hoe afhanklik hulle is, hoe broos 
ons mensdom eintlik is ten spyte 
van al die “groot” mensgemaakte 
oeste wat ons dink ons lewer. Boe-
re het ook die vermoë om met 
eindelose verwagting vorentoe te 
kyk in die wete dat ’n nuwe dag – 

DIE WÊRELD KAN SO 

BAIE BY BOERE LEER. BY 

HULLE WAT LANK REEDS 

GELEER HET OM MET 

OMGEKEERDE HANDE TE 

LEEF. 

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

Wen met Senwes en Cum Uitgewers. Een gelukkige leser kan ’n kopie 
van Jou Voetpad na VREDE, 366 koesteroordenkings op jou reis saam 

met die God van vreugde, wen. SMS Senwes, Cum, jou naam, tele
foonnommer en eposadres na 31 022 voor 30 September  2016.
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