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Jy glo ...
 

Jy glo in elke hektaar, elke 
saad en elke gewas. Jy glo in 
die toekoms van landbou. Jy 
glo in die harde werk wat jy 
moet insit en die toewyding wat 
die dag van môre se opbrengs 
van jou verg. 

By Monsanto glo ons.
Ons glo daarin om jou toe te 
rus met die regte tegnologie, 
innoverende produkte en 
uitmuntende diens. Sodat ons 
saam opbrengste kan verhoog, 
volhoubaarheid kan fasiliteer 
en voedsel vir die toekoms 
kan produseer. Daarom wil 
Monsanto jou bystaan: van 
sonsopkoms tot sonsondergang. 

Ons glo in jou. 
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Monsanto is ’n geregistreerde handelsnaam van  
Monsanto Technology LLC. 
Monsanto Suid-Afrika (Edms) Bpk, Posbus 69933,  
Bryanston, 2021.
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Agri
rewards
OPBRENGS OP LOJALITEIT

HANDELSNUUS 
23 Graanverkryger: Jana Erasmus lees  
 haar produsente reg 

24 Verhoudingsbestuurder: Om   
 sukses te behaal sit Willem verskeie  
 werkshoede op

25 Van Portugal na Bloemfontein -  
 Meganisasie met John Morgado

26 Senwes hersien FICA-proses

29 Senior graanverkryger in   
 Potchefstroom: Heymans glo in  
 bemarkingsgroepe 

29 Johan Botha bestuur verhoudings

32 ‘n Voersorghum vir elke doel

42 El Niño of La Niña - bestuur stikstof  
 (N) in die grond

RUBRIEKE  
33 Slange in en om die plaashuis

38 Safex Scenario’s met Susari 

43 Agriwenke

44 Graanmarkvooruitsigte

47 Druppels op die dak

51 Kolskoot

53 ’n Boer maak ’n plan

54 Future focus

57 Kos vir die siel

59 Tuinwenke

KOMPETISIES   
59 Wen met Hannon  

60 Wen ‘n kopie van Jou 
 voetpad na vrede 

VROUE    
60 Milanie Vosloo

REDAKTEURSBRIEF
2 Aan die hart  

ALGEMEEN   
3 Spotprent: Pieter & Tshepo 

3 Oraloor gehoor

HOOFARTIKEL   
4 Aandag alle graanklante! Senwes  

 beloon sy lojale klante!

AREAFOKUS   
8 Bloemfontein: Aan die hart van alles

KOLLIG    
16 Groot geskiedenis by hierdie  

 Kleinheuwel

NUUS
06 John Deere 9570RX - Die Prins van  

 Trekkers

20 Senwes Jongboer Toekoms-   
 fokusdag huisves Nasie in Gesprek

27 Skryf nou in vir Senwes Equipment  
 en John Deere kompetisies!

28 Agri NW kyk na omdraaistrategie

31 Moeletsi Mbeki = Hoofspreker by  
 VSL Kongres

36 Ken jou Certisure personeel –  
 Marelize van Niekerk

37 Senwes Grainlink verwelkom   
 direkteur met besoek aan silo

50 Senwes deel van Heilbron Boere  
 ‘Treat’ Gholfdag

INHOUD
OP DIE VOORBLAD
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Maak seker jy ontvang die eScenario 
e-nuusbrief elke tweede maand 
vir relevante maatskappy- en 
bedryfsnuus. Teken in by www.
senwes.co.za.
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IN HIERDIÉ UITGAWE fokus ons 
op Bloemfontein met Senwes 
produsent, Charl Yssel, wat op die 
voorblad pryk. 

Die hoofartikel handel oor AgriRe-
wards wat ’n meevaller vir Senwes 
produsente kan meebring deur net 
besigheid met Senwes te doen. 

Ons is ook in die pylvak van die 
Senwes Equipment en John Deere 
kompetisies met die sluitingsda-
tums net ’n paar weke weg. Daar is 
ook aan die Nasie in Gesprek-reeks 
vir 2017 begin skiet tydens die Toe-
komsfokusdag by Nampo Park. Lees 
meer hieroor en talle ander artikels 
binne. Geniet!

http://fwd2.co/ScenarioApple

http://fwd2.co/ScenarioGoogle

Lees die Senwes Scenario aanlyn in Afrikaans 
en Engels 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

INHOUD
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Baie idiome verwys na die 
hart soos at the heart, 

learn by heart, ens. Maar anders 
as wat dalk gedink kan word is 
dié herkoms van terme met hart 
as basis eintlik as gevolg van ’n 
klein foutjie. As iets aan die hart 
is, is dit aan die kern van jou 
gedagtes, en in engels as jy iets 
‘by heart’ leer, dan memoriseer 
jy dit. Dit alles verwys egter na 
die brein en nie na die hart nie.

Die rede hoekom dit aan die 
hart gekoppel word, is dat die 
antieke Grieke ’n foutiewe analise 
van ons liggaamsfunksies gemaak 
het. Hierdie Grieke het geglo dat 
die hart die mees belangrikste 
orgaan was en dat intelligensie, 
geheue en emosie in dié orgaan 
gesetel is. Die siening is deur die 
eeue oorgedra en het die basis van 
al hierdie uitdrukkings gevorm.

Deesdae verwys dit meer na 
die kern van iets. In die geval van 
Bloemfontein is die stad geografies 
aan die hart van Suid-Afrika. Die 
term is ook baie relevant in terme 
van landbou. Die landbousektor 
speel die belangrike rol in die 
voeding van die nasie, soos die 

MET DIE FOKUS OP 

BLOEMFONTEIN AS 

STAD, PRODUSENT 

CHARL YSSEL EN 

SENWES SE BETROK-

KENHEID DAAR, HET 

DIE TERM AAN DIE 

HART VERSKEIE KERE 

NA VORE GETREE.

landboufakulteit by die Universi-
teit van die Vrystaat se leuse tereg 
aandui “’n Volk wat vir sy landbou 
sorg, sorg vir sy toekoms.”

Ons berig ook oor die Sen-
wes AgriRewards uitgestelde 
bonus skema wat juis op die been 
gebring is om na sy produsente, 
wat aan die middelpunt staan, om 
te sien. Ons maak in die uit-
gawe ook ’n draai by John Deere 
en Senwes Equipment, wat ’n 
integrale deel van die maatskappy 
vorm, met die eerste nuwe John 
Deere 9570RX trekker wat by 
die Van der Lindes afgelewer is.

Dan is kongresse ook die 
jaarlikse bymekaarkomplek vir 
almal in die bedryf en berig ons 
oor die Vrystaat Landbou en 
Noordwes kongresse wat die 
afgelope tyd plaasgevind het.

Ons vul die uitgawe ook aan 
met Jan Serfontein se eerste jagru-
briek wat hy vir Senwes Scenario 
skryf en dit sal ’n gereelde insetsel 
van Senwes Scenario uitmaak. Teg-
niese artikels soos Safex Scenario’s 
met Susari, Druppels op die Dak 
en Graanmarkvooruitsigte, sowel 
as Gerrit Oosthuizen wat vir ons 
riglyne gee rakende oordeelkun-
dige beplanning vir die toekoms.

Ons geloof kan verseker 
ook nie uitgelaat word nie en 
is beslis die hartklop of mid-
delpunt van ons bestaan met 
ons geestelike rubrieke van 
Jenny Mathews, Milanie Vosloo, 
Willie Botha en Carel Botma.
Produsente, julle bly die hartklop 
en aan die hart van Suid-Afrika!

Aubrey Kruger
REDAKTEUR
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Die evolusie! Van die mieliesak. Hou die volgende Senwes Scenario dop 
vir ’n interessante artikel hieroor.

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.

FRANCOIS STRYDOM
Senwes Groep Uitvoerende Hoof
Sy siening rakende bates en intellek in 
‘n familieboerdery.

“DIE eerste ding is om te besef 
dat intellek en bates twee aparte 
entiteite is.”

ANDRE DIEDERICHS
Stigter van FABASA 
Andre Diederichs plaas die impak van 
familiebesighede in perspektief.

“81% van geregistreerde besig-
hede in Suid-Afrika is familiebe-
sighede. In landbou is 96% van 
alle besighede familiebesighede.”

HENDRIK WESSELS
PricewaterhouseCoopers 
Hendrik Wessels onderstreep die 
belangrikheid dat plaaskinders eers vir 
ander boere gaan werk.

“DIE pa’s is baie keer nie bereid 
om skiet te gee nie. Dit is baie 
keer goed om te sien hoe dit daar 
buite is en dan eers terug te kom 
en as suksesstorie die boerdery oor 
te neem.”

DJ VAN DER LINDE
Vrystaat Landbou Jongboer  
van die Jaar 
Oor ‘n pa as mentor: 

“MY pa het ’n goeie beleid gehad 
van gee geleenthede.”

FRANCOIS STRYDOM
Senwes Groep Uitvoerende Hoof
Oor die voordeel daaraan verbonde 
om op ‘n plaas groot te word.

“KINDERS in boerdery het ’n 
groot voordeel, hulle verstaan die 
fundamentele dinge baie beter.”

HEINRICH BOTHA
Produsent in Bultfontein
Gesels daaroor om na mekaar se wel-
vaart om te sien in ‘n familieboerdery.

“EK wil vir my pa die geleentheid 
gee om ook af te tree. Dit is iets 
waarvoor ek ook moet werk.”

ANTON BOTHA
Produsent in Bultfontein
Sy siening rakende familieboerdery:

“OM ’n voertuig te skep wat vin-
nig van bestuurder kan verander.”

HENDRIK WESSELS
PricewaterhouseCoopers
Die belangrikheid van kommunikasie

“IN meeste gevalle is beide (pa en 
seun) nie eens bewus van mekaar 
se gevoelens nie. Daar is ‘n kom-
munikasiegaping.”

GERHARD BRUWER
Graan SA Senior Bestuurder en een 
van drie broers wat saam boer
Oor uitbreiding en bemarking:

“ONS doel is om ’n struktuur te 
skep wat verwerking ook insluit. 
As jy bemark, bemark jy in groot-
maat. Eendrag maak mag ten 
opsigte van uitbreiding.”

STAAN PRODUSENTE 
BY IN DROOGTET YD

Pieter & Tshepo

Familieboerdery 
onder die vergrootglas

ALLES EN NOG WAT
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 AUBREY KRUGER

Dié vrywillige skema kan 
vir deelnemende klante 

wat hulle graan vir die eerste maal 
by Senwes se silo’s lewer, ’n addi-
sionele bedrag per ton in die sak 
bring vir alle grane en oliesade 
wat in die 2016/2017 oesseisoen 
gelewer word. 

Die bonus sal finaal op 30 April 
2017 bereken word en sal jaarliks 
akkumuleer ooreenkomstig die 
mate waartoe die klant besigheid 
met Senwes doen. Indien die ske-
ma op die vorige jaar toegepas sou 
word, sou klante soveel as R54/
ton verdien het op eerste graanle-
werings.

“Senwes fokus veral op sy klan-
tebasis in hierdie moeilike tye en 
die uitdaging was altyd daar om 
’n balans te kry tussen alle belang-

SENWES STEL BEKEND DIE SENWES 

AGRIREWARDS UITGESTELDE 

BONUSSKEMA WAT AAN ALLE 

KLANTE VAN SENWES GRAINLINK DIE 

GELEENTHEID SAL BIED OM GOEIE 

UITGESTELDE BONUSSE TE 

VERDIEN EN DIE VOORDEEL 

DAARVAN TE BENUT. 

SENWES BELOON SY 

LOJALE KLANTE OP 

DIÉ MANIER. 

AANDAG ALLE GRAANKLANTE! 
Senwes beloon sy lojale klante!

HOOFARTIKEL

Agri
rewards
OPBRENGS OP LOJALITEIT

Registrasie vir die 
bonus van die 

April 2017 finansiële jaar 
sluit 31 Maart 2017.

Kry meer inligting oor die 
lojaliteitskema en registreer by 

www.agrirewards.co.za

Raak deel van die
Senwes Groep se nuwe 

LOJALITEITSKEMA

Hierdie skema fokus vanjaar op graanlewerings. 
Uitgestelde bonusse sal in die vorm van 
rand per ton gelewer bereken word.

OPBRENGS OP LOJALITEIT
Agri

rewards

VOORDELE VAN BONUS
  Gebruik as sekuriteit vir krediet by 

Senwes.

 Help jou om te spaar.

  Word ’n bate op jou balansstaat.

WIE KWALIFISEER?
Enige iemand wat graan (alle 
kommoditeite) by Senwes lewer.

❖ Deelname is nie outomaties nie  
en klante moet spesifiek registreer 
om deel te neem aan die skema.

* TERME EN VOORWAARDES GELD

hebbendes, maar veral tussen klant 
en aandeelhouer. Die fokus van 
die program is om ’n noemens-
waardige belegging terug na die 
klantebasis te maak en sodanig ’n 
stewige ‘fonds’ op te bou, gebaseer 
op die hoeveelheid besigheid wat 
met Senwes gedoen word. “Vol-
houbare klante sal volhoubare 
aandeelhouerswaarde skep,” het 
Danie Minnaar, Senwes Voorsitter 
opgemerk.

“Alhoewel ons die AgriRewards 
vir die 2016/2017 seisoen net 
beskikbaar stel vir alle graanklante, 
beoog Senwes om dit mettertyd 
tot voordeel van alle ander klante 
in ander besigheidseenhede van 
die Senwes groep te kan aanbied,” 
het Francois Strydom, Hoof Uit-
voerende Beampte van Senwes 
bygevoeg.

Die gebruikersvriendelike uit-

gestelde bonusskema sal op elek-
troniese platforms maklike regi-
strasie en toegang vir klante bied, 
onderhewig aan die aanvaarding 
van die terme en voorwaardes daar-
van. Die basis van die AgriRewards 
voordele en deelname deur ander 
besigheidseenhede in die toekoms 
sal jaarliks deur die direksie bepaal 
en afgekondig word. Klante sal ook 
die opgelope bonusvoordele kan 
aanwend as sekuriteit vir addisio-
nele kredietfasiliteite by Senwes 
Credit en sal sodoende hul beleg-
gings optimaliseer.

Al wat klante wat wil deelneem 
hoef te doen om vir die AgriRe-
wards in aanmerking te kom, is 
om die maklike registrasieproses te 
volg. Om te registreer, besoek net 
die volgende skakel: www.agrire-
wards.co.za. Meer besonderhede sal 
ook hier beskikbaar wees. 



Registrasie vir die 
bonus van die 

April 2017 finansiële jaar 
sluit 31 Maart 2017.

Kry meer inligting oor die 
lojaliteitskema en registreer by 

www.agrirewards.co.za

Raak deel van die
Senwes Groep se nuwe 

LOJALITEITSKEMA

Hierdie skema fokus vanjaar op graanlewerings. 
Uitgestelde bonusse sal in die vorm van 
rand per ton gelewer bereken word.

OPBRENGS OP LOJALITEIT
Agri

rewards

VOORDELE VAN BONUS
  Gebruik as sekuriteit vir krediet by 

Senwes.

 Help jou om te spaar.

  Word ’n bate op jou balansstaat.

WIE KWALIFISEER?
Enige iemand wat graan (alle 
kommoditeite) by Senwes lewer.

❖ Deelname is nie outomaties nie  
en klante moet spesifiek registreer 
om deel te neem aan die skema.

* TERME EN VOORWAARDES GELD
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 MARLON ABRAHAMS

Vir ’n stadsjapie wat sy 
tweede jaar in die platteland 

oorleef het, vat dit nogal baie 
om beïndruk te wees met enige 
voertuig wat nie verby my jaag op 
die snelweë van die goudstad nie. 
Ek moet sê, niks wat ek ooit in 
Egoli ervaar het, het my voorberei 
vir die absolute opwin ding toe 
ek die John Deere 9570RX trek-
ker vir die eerste keer sien nie. 
Senwes Equipment Uitvoerende 
Bestuurder, Ferdie Pieterse, en ek 
het in Julie Wesselsbron toe gery 
om die eerste van hierdie trekkers 
by sy nuwe eienaar, Lourens van 
der Linde van die plaas Klein 
Constantia, af te lewer.

Volgens die John Deere web-
tuiste is die 9RX Series trekkers 
die perfekte kombinasie van krag, 
prestasie en intelligensie, opgerol 
in ’n viertrek. Die modelle wissel 
van 470 tot 620 enjin perdekrag, 
bewese Final Tier 4 enjins, geïnte-
greerde tegnologie en verhoogde 
hidrouliese vloei. Die trekkers is 
gebou om groot implemente oor 
’n wye verskeidenheid kondisies 

op die lande te sleep, die 9RX dek 
meer hektare in minder tyd en 
verbeter dus opbrengspotensiaal 
en winsgewendheid. 

Ek vra toe vir oom Lourens of 
hy darem ’n bietjie emosioneel was 
toe hy die 9570RX vir die eerste 
keer gesien het. So prakties soos 
net ’n boer kan wees, sê hy met ’n 
laggie: “Ag nie regtig nie. Boerdery 
gaan ook praktiese aspekte en die 
9570RX pas oor ons rye en dit 
lewer optimale prestasie op die 
sandgronde in hierdie deel van 
die wêreld.” “Maar oom, jy moes 
tog iets gevoel het,” dring ek aan. 
“Nee, glad nie, boerdery gaan 
daaroor om prakties te wees en dié 
trekker pas aan by ons behoeftes. 
En natuurlik is die enjin voor, wat 
beteken dat die voorkant swaar 
is en die implement wat agteraan 
haak beteken dat die gewigsver-
spreiding baie goed is.” Niks? Nie 
eens ’n flentertjie emosie nie? "Ja 
wel, dalk ’n bietjie emosie,” gee hy 
met ’n skaam glimlag toe. 

Die belangrikste kenmerke van 
die 9570 RX sluit in JDLink™- 

NUUS

dienste en Service ADVISOR™ 
diagnostiese stelsels; e18™ 
PowerShift™ transmissie (PST) 
met Efficiency Manager™-
kenmerke; 3-punt Hitch en 
CommandCenter™ controls boost 
productivity; ® QSX15 (15-L [912 
cu in] displacement)-enjin; Power 
take-off (PTO), 1-3/4 1000 rpm; 
Standard CommandView™ III 
kajuit bied onoortreflike geriewe; 
435 L/min (115 gpm)-stelsel; 
Algemene onderhoud; JDLink™ 
dienste en Service ADVISOR™ 
diagnostiese stelsels; JDLink, 
Service ADVISOR, en Service 
ADVISOR afstandsbeheer.

Vir die volledige ongelooflike 
spesifikasies van hierdie indruk-
wekkende trekker, besoek www.
john.deere.co.za of skakel Ferdie 
en sy span by Senwes Equipment 
nou! 

        John Deere 9570RX  
Die Prins van Trekkers

Afgelewer! Hier is Wessel 
Visagie (Bemarker by 
Senwes Equipment), 
Lourens van der Linde 
(Mielieprodusent in 
Wesselsbron sowel as 
Van der Linde se seuns, 
Francois en Lourens junior.

Oppad! Die John Deere 9570RX trekker is 
gereed vir aflewering met Ferdie Pieterse 
(Bestuurder Senwes Equipment), Wessel 

Visagie (Bemarker by Senwes Equipment) 
en Johnny Bezuidenhout (Takbestuurder 

by Wesselsbron).



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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SOOS DIE STAD SE LEUSE

 LUI, IS BLOEMFONTEIN, OFTEWEL 

MANGAUNG, VERSEKER AAN DIE HART VAN 

ALLES. EN BLOEMFONTEIN STAAN BESLIS 

AAN DIE HART VAN ‘N HELE PAAR ASPEKTE. 

BLOEMFONTEIN, EN UITERAARD DIE 

VRYSTAAT, IS REG IN DIE MIDDEL VAN 

SUID-AFRIKA EN IS DUS DIE HART VAN DIE 

LANDBOUSEKTOR IN ONS LAND.

Aan die hart 
   van alles

BLOEMFONTEIN

Mangaung is aan die Hart van Alles.

AREAFOKUS

 AUBREY KRUGER

Daar is al talle konnotasies aan 
Bloemfontein gekoppel in sy 

170-jarige bestaan. Noem dit maar 
op, Rosestad, Studentestad, die tuiste 
van Kovsies, die geregtelike hoofstad 
van Suid-Afrika en ook sportstad 
duisend (Wayde van Niekerk, die 
pasgekroonde Olimpiese kampioen 
en wêreldrekordhouer in die 400 m, 
met ’n tyd van 43.03 sekondes by 
die afgelope 2016 Rio Olim piese 
Spele, is ook ’n Bloemfontein boor-
ling). Natuurlik, met landbou as 
die ruggraat van die gemeenskap, 
speel Senwes ook ‘n integrale rol 
hier.

Ou bekendes wat oor  
die stad waak
Bloemfontein huisves talle ou en 
unieke beelde, geboue en kerke 
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> VERVOLG OP BLADSY 10

 Bittereinder, MCE van Schoor waak 

oor die stad.

AREAFOKUS

Die bronsstandbeeld van Nelson Mandela 
troon oor Bloemfontein.

Die Eiffeltoring is al vir meer as 50 jaar  
’n baken in die stad.

Die 35 meter hoë naald van die 
Vrouemonument.

Rosestad!

en strukture en ons fokus op die 
belangrikstes in hierdie insetsel oor 
Bloemfontein.

DIE NELSON MANDELA STANDBEELD
Sekerlik die grootste ikoon in 
Suid-Afrikaanse geskiedenis, waak 
oor Bloemfontein. Die Nelson 
Mandela standbeeld is in 2013 
opgerig as ’n simbool van eenheid. 
Die 8-meter hoë bronsbeeld weeg 
’n massiewe 3.5 ton, het ’n volle 
20 maande geneem om te voltooi 
teen ’n koste van R4.6 miljoen en 
staan in die hart van die stad op 
Naval Hill.

VROUEMONUMENT
Benewens die standbeeld van 
Mandela troon die Vrouemonu-
ment ook bo die stad uit. Die 
nasionale vrouemonument is net 
’n klipgooi vanaf die Bloemfontein 
Hinterland tak. Die 35-meter 
hoë naald of ‘obeliks’ is ter nage-
dagtenis van 27 000 boervroue en 
kinders wat in die tweede wêreld-
oorlog gesneuwel het. Dit is ’n 
werkstuk van die bekende Anton 
van Wouw, wat ook verantwoorde-
lik was vir die beeld van die vrou 
en kinders aan die voet van die 
Voortrekkermonument.

DIE BITTEREINDER
Nog ’n belangrike beeld is dié van 
bittereinder MCE van Schoor, wat 
op die koppie by die Vrouemonu-
ment ’n ogie oor die stad hou.

DIE EIFFELTORING
Die stad raak ook al hoe meer ’n 
internasionale stad. Bloemfontein 
se bekende Eiffeltoring, oftewel ’n 
replika daarvan, is in die 1960’s 
deur ’n privaat konstruksie-
maatskappy opgerig. Dit staan ’n 
massiewe 25 meter hoog en word 
geanker deur vier betonblokke van 
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Die 2010 nalentskap van die Sokker Wêreldbeker  
is oral te bespeur.

Die Bloemfontein Senwes Grainlink 
Silo’s is in 1970 opgerig en het ŉ 

kapasiteit van 34 000 ton.

> VERVOLG OP BLADSY 12

Die Landbou Fakulteit.

Die sterrewag.

Bloemfontein
> VERVOLG VAN BLADSY  9

40 ton elk en dit dra die boodskap uit dat Bloemfontein 
deel vorm van die internasionale gemeenskap.

Nuwe helde dra die stad se naam uit
STAD VAN SPORT
Soos vroeër genoem, is Bloemfontein ’n ware sportstad 
en as daar enige twyfel was, het ons 400 m Olimpiese 
gouemedaljewenner en wêreldrekordhouer, Wayde van 
Niekerk, dit net weereens bevestig. Benewens Wayde is 
’n ander atletieklegende van die stad Zola Budd Pieterse. 
Dan is die lys sportsterre wat die stad al opgelewer het 
legio, met rugbysterre soos Os du Randt, Juan Smith en 
Francois Steyn, krieketsterre soos Hansie Cronje en Allan 
Donald, swemmer Ryk Neethling en sokkersterre soos 
Willem Jackson en Thabo Nthethe om net ’n paar op te 
noem. 

En dan moet ons natuurlik ook nie van Rolene Strauss, 
ons beeldskone 2014 Mejuffrou Wêreld vergeet nie.

2010 NALATENSKAP
Die 2010 nalatenskap van die Sokker Wêreldbeker is 
ook oral in die stad te bespeur, soos die R245 miljoen 
se verbeterings aan die Toyota Stadion, sowel as die R46 
miljoen opgradering van die Bram Fischer Internasionale 
lughawe. Van die stadion gepraat - die stad se stadion is 
een van min in stede wêreldwyd wat kan spog dat hulle 
’n rugbywêreldbeker (3 wedstryde in 1995) en ’n sokker-
wêreldbeker (6 wedstryde in 2010) kon huisves.

Ander uniekhede van Bloemfontein
DIE FRANKLIN NATUURRESERVAAT
Van uniek gepraat. Bloemfontein spog met die enigste 
natuurreservaat ter wêreld wat reg in die middel van die 
stad is. Die reservaat is vernoem na ’n burgemeester van 
Bloemfontein in die 1920’s, Sir John Stuart Franklin, en 
huisves van blouwildebeeste tot zebras. Ander stede met 
natuurreservate binne die stadsgrense sluit in Hong Kong, 
Nairobi en ons eie Kaapstad.

ONDERWYSSISTEEM
Met talle uitsonderlike laer- en hoërskole asook kolleges 
in die distrik lewer Bloemfontein ’n groot bydrae tot on-
derwys.
 
DIE UNIVERSITEIT VAN DIE VRYSTAAT
Die Universiteit se 112 jaar geskiedenis het in 1904 begin 
toe die droom van hoër onderwys in die Vrystaat ’n werk-



•••••••••••••

TMSPECIALIST
    RANGE

WARRANTY

WARRANTY

NOU M
ET

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 
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LA PINA, wat in Spanje gebaseer is, is reeds vir bykans 60 jaar in die vervaardiging van grondslyt onderdele.  
Met hul fokus op kwaliteit het die maatskappy daarin geslaag om LA PINA as ‘n gerespekteerde 

verskaffer van grondslyt onderdele in beide die plaaslike en internationale mark te vestig.
 

Die maatskappy is trots op die reputasie wat die LA PINA handelsmerk op wêreld markte verdien het en verseker 
die voortsetting daarvan met ‘n 100% inspeksie koers van onderdele. 

In SuidIn Suid Afrika word LA PINA deur die Invicta groep van maatskappye verteenwoordig met hul primêre 
grondslyt verspreidings sentrum van 2500 vierkante meter in Vereeniging.

Vir navrae kontak u naaste LA PINA handelaar of die Vereeniging kantore by +27 16 – 421 3100 

GRONDSLYT ONDERDELE 

likheid geword het met Grey Col-
lege wat studente vir ’n volledige 
BA-graad aanvaar het. Die naam 
het deur die jare na Grey Univer-
siteit Kollege, Universiteit Kollege 
van die Oranje Vrystaat en daarna, 
in 2001, na die Universiteit van 
die Vrystaat verander. Maar die 
bynaam Kovsies, wat in die 1940’s 
ontstaan het, bly vandag nog in 
gebruik.

Senwes
VAN DER BERG HOU DIE FORT BY 
BLOEMFONTEIN SILO
Pieter van der Berg is die silobe-
stuur der by Bloemfontein en hy is 
een van slegs drie silobestuurders 
wat meer as een silo by Senwes 
bestuur, naamlik Bloemfontein, 
De Brug en Dewetsdorp. Terwyl 

Pieter die silobestuurder by drie 
silo’s is, is sy pa Johan al vir meer 
as 36 jaar by Senwes en is hy die 
silobestuurder by Geneva. Sy vrou 
Elbie is ook al vir net duskant die 
18 jaar by Senwes werksaam en is 
op haar beurt die silobestuurder by 
Van Tonder.

SILOPERSONEEL
Pieter word ondersteun deur 
Stephen Mpinyane (Senior 

AREAFOKUS

Die silospan by Bloemfontein. Agter is Pieter van der Berg (Silobestuurder), Joseph 
Maine (Kontrolebordbediener), Henry Khusela (Masjienbediener) en John Louw 

(Algemene Werker). Voor is Stephen Mpinyane (Senior Graangradeerder) en Paul 
Montse (Algemene Werker).

Bloemfontein
> VERVOLG VAN BLADSY  10

Graangradeerder), Joseph Maine 
(Kontrolebordbediener), Henry 
Khusela (Masjienbediener) en Paul 
Montse en John Louw (Algemene 
Werkers).

UNIEKHEDE VAN DIE SILO 
• Die silo is in 1970 opgerig.
• Sowat 10% van die uitlaai-aksie 

vind nog per spoor plaas.
• Die silo het 13 buise met ’n 

totale kapasiteit van ongeveer 
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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.

... 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.

Witmielies

Nuwe kultivars

DKC76-61B

DKC63-53

DKC78-27

DKC78-87B

DKC78-83R

DKC78-79BR

DKC77-77BR

CRN3505

DKC78-35R

DKC77-85B GEN

DKC78-17B

DKC78-45BR GEN

Bestaande kultivars

Van die personeel by 
Senwes Equipment 
in Bloemfontein:  
Wimpie Mynhardt 
(Trekkertegnikus), 
Jacques Billing 
(Verkoopsklerk) 
en John Margado 
(Werkswinkelbestuurder).

Die huidige Senwes Village Hinterlandtak is al 
in 1992 geopen.

AREAFOKUS

34 000 ton.
• 5 buise het ’n kapasiteit van  

5 000 ton elk.
• 8 buise het ’n kapasiteit van 

tussen 1 000 ton en 1 200 ton 
elk.

• Die silo ontvang sonneblom, 
geelmielies en koring.

HINTERLAND TAK IN BLOEMFONTEIN
Gerhard Odendaal is in beheer 
van die grootste tak in ons stal, 
winkel- en personeelgewys, met 
ongeveer 106 personeellede by dié 
tak. Verder is die tak se vulstasie 24 
uur per dag oop, een van slegs drie 
takke wat dié diens verskaf, met 
Potchefstroom en Wesselsbron die 
ander twee. 

TAKGESKIEDENIS
Die huidige tak het amptelik op 
19 Junie 1992 sy deure geopen, 
met geen ander besighede naby die 
tak nie. Eers later is die Megapark 
Winkelsentrum en ander winkels 
gebou, waarvan die Hinterland tak 
nou deel is. Voor die tak hier op-
gerig is, was die ou tak in Hilton 
geleë. Die tak lewer 'n uitgebreide 
diens, naamlik die kleinhandels-
winkel, Senwes Equipment, Cer-
tisure, landboudienste, graanver-
kryging en die sleutelrekeningbe-
stuurders. 
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by hierdie Kleinheuwel
Groot geskiedenis

’N NAAM BESKRYF DIE KERN VAN ’N PLAAS. SO IS DIE 

GEVAL OOK BY KLEINHEUWEL NABY BLOEMFONTEIN, 

PLAAS VAN SENWES PRODUSENT, CHARL YSSEL.

OKT/NOV 2016  •  SENWES Scenario16

KO LLIG

Senwes produsent, Charl Yssel, 
boer op die plaas Kleinheuwel naby 

Bloemfontein.

 AUBREY KRUGER

Kleinheuwel som Charl 
perfek op. Klein in 

die sin dat hy ’n toonbeeld van 
nederigheid is. Maar die heuwel 

in die naam dui aan dat dié plek 
eintlik propvol geskiedenis is.

FAMILIE
Gewoonlik is ’n produsent deel 
van ’n familie wat al geslagte lank 
boer, maar Charl is aan beide pa 
Robert en ma Poenkie se kant ten 
minste die sesde geslag wat boer.  
Van die grond hier op die plaas 
Kleinheuwel het hy by sy pa ge-
koop en die aangrensende Uit vlug-
Wes het hy by sy ma gekoop.

SWARTWILDEBEESTE
Swartwildebeeste het ’n interes-
sante geskiedenis op Uitvlug-Wes. 
Na die boereoorlog het die familie 

al swartwildebeeste, blesbokke 
en springbokke begin toespan. 
Die swartwildebeesgetalle het 
wêreldwyd tot 900 gedaal, met 
600 hiervan wat op hulle plaas 
was. Van hier het die getalle gestyg 
nadat hulle na reservate en wilds-
boere uitgeplaas is. Sy oupa, Jan 
Bekker, is ook al as die beste wild-
bewaarder in die Vrystaat gekroon.

KONINGSWARTWILDEBEESTE
Die koningswildebees, met die wit 
kol op die kop, is baie gesog. Charl 
het in 2015 agt van hulle vir R1 
mil joen verkoop. 

KRUGERSDRIFTDAM
Nog geskiedenis is dat die familie-
grond waarop die Krugersdriftdam 
geleë is, verkoop is toe hy slegs vier 
jaar oud was. Vandaar die dam se 
naam, naamlik Krugersdiftdam. 
Bouwerk aan die dam het in 1968 
begin en die dam is in 1970 ge-
open. Hy vertel dat, wanneer die 
dam min water het, oorblyfsels van 
die ou plaashuis nog gesien kan 
word. Die dam, wat 25 m hoog 
is, strek oor amper 5 km en het ’n 
kapasiteit van 66 miljoen m³ en 
het ook ’n trotse familiegeskiede-
nis. Met die droogte het die dam 
se vlak tot slegs 6% gedaal in Mei 
en staan nou op sowat 17%.
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jy nie glo nie, glo ek nie jy sal ’n 
boer kan wees nie.” Dan het die 
“weermag my ook geleer dat jy 
verder kan gaan as wat jy dink jy 
kan gaan”.

SENWES
Oor sy betrokkenheid as Senwes 
klant is hy baie uitgesproke. “Ek is 
dankbaar vir Senwes wat van voor 
die begin van my boerderyjare my 
al bygestaan het, van 1989 toe ek 
’n lidnommer gekry het.” 

Charl doen sy graanbemarking 
vanaf 1990 by Senwes en is baie 
tevrede met die diens van graan-
verkryger Jana Erasmus. “Jou 
geld is verseker by Senwes en jy 
kan nat graan lewer.” Op finan-

sieringsgebied maak hy van Senwes 
Credit gebruik. Na ’n paar jaar 
waartydens hy kontant geboer het, 
maak hy nou weer van Senwes 
Credit gebruik. En van Sleutel-
rekeningbestuurder, Louis Twigge 
sê Charl: “Ek het regtig respek vir 
hom gekry.”

JOHN DEERE TREKKERS EN SENWES
Hy het 13 John Deere trekkers en 
’n John Deere stroper. Vir hom 
gaan dit uit-en-uit oor die diens 
wat hy by Senwes Equipment kry. 
“Ek hou van John Deere en Sen-
wes is in Bloemfontein. Anders as 
die ander groot agentskappe wat in 
Bultfontein en Hoopstad geleë is.”

•••••••••••••KO LLIG
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Die Modderrivier is ‘n belangrike lewensaar vir die distrik.

Die wildskomponent word op 
1 800 hektaar bedryf met van 

swartwildebeeste tot zebras wat hier 
voorkom.

Die Krugersdrifdam het 
familieverbintenis.

BOER AL LANK
Charl produseer al vanaf 1990 
hier. Sy plase beslaan 5 600 hek-
taar en die lande is om die helfte 
saailande en weiding. In ’n nor-
male jaar produseer hy op 1 600 
hektaar met die res wat oorlêlande 
is. Mielies word geproduseer op 
800 hektaar en sonneblom en 
tef op 400 hektaar elk. 160 hek-
taar van die saailande is onder 
besproei ing. Hoewel mielies sy 
hooffokus is, het hy egter tydens 
die afgelope droogteseisoen net 
sonneblom verbou.

WAT HY BY SY PA GELEER HET
Hy het “omtrent alles by my pa 
Robert geleer.” Robert, wat sowat 
6 jaar gelede oorlede is, het nooit 
kwaad geword nie. Charl vertel dat 
iets wat hom altyd sal bybly is dat 
sy pa gesê het: “As jy baklei, het jy 
die fight verloor.” Soms dink hy 
terug aan hoe dikwels hy vir sy pa 
kwaad was, maar dat sy pa op die 
ou einde altyd die fight gewen het.

SY EIE MOTTO
Wees tevrede met wat jy het - 
“Baie boere wil altyd net groter en 
beter gaan, tot die heel beste.” Hy 
is anders: “Ek het nog nooit met 
ander boere in die omgewing ge-
kompeteer nie. Mens moet tevrede 
wees met wat jy het, en dit net 
geniet.”

Geloof is ook belangrik: “As 
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Charl het 13 John Deere 
trekkers asook ‘n John Deere 

stroper op sy plaas.

Groot geskiedenis by  
hierdie Kleinheuwel
> VERVOLG VAN BLADSY 17
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Meer as net 
         LANDBOU

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

My keuse, my Senwes.

GESTIG
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‘N EEU VAN LANDBOU
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http://senwes.co/7min_DVD2016

op die plaas Uitvlug-Wes. Oor-
spronklik het die familie net met 
swartwildebeeste, blesbokke en 
springbokke geboer, maar vandat 
hy in 1990 hier begin het, is die 
aantal spesies tot 14 uitgebrei wat 
rooibokke, springbokke, blesbok-
ke, hartbeeste, gemsbokke, zebras, 
njalas, swartwildebeeste, koedoes, 
talle waterbokke, volstruise en 
leeus insluit.

WERKERS
Charl het 16 werkers op sy plaas 
met van hulle wat al van sy groot 
oupagrootjie Ignatius Kruger, se 
dae hier werksaam is. Hy beskryf 
Jannie du Plessis, wat al 5 jaar hier 
werk, egter as “sy regter- en linker-
hand.” Jannie se eintlike liefde 
is beeste, maar hy doen omtrent 
alles op die plaas wat sowat 35 km 
buite Bloemfontein geleë is. 

VEE
Charl het geen aanteelvee nie. 
Hy koop vir die afgelope dekade 
speenkalwers so lig as moontlik 
aan en neem hulle tot 280 kg, 
waarna hy hulle verkoop. Hy het 
dus net spekulasievee - so 800 tot 
1 000 kalwers.

Die groot voordeel was in die 
droogtetyd toe hy amper geen 
kalwers gehad het om te voer nie. 
Die ander end van die skaal is dat 
jy tydens swaar tye geen inkomste 
vanuit die veekomponent het nie.

SENTIMENT IN BOERDERY
Hy sien sy rol as produsentpa om 
sy kinders te motiveer om in land-
bou te bly. Hulle seun Robert (14) 
is in Jacobsdal Landbouskool en sy 
kop staan klaar in die rigting van 
boerdery, waar hy as die sewende 
generasie boer in die familie die rol 
sal moet vervul. Hy en Hetmari 
het ook ’n dogter Shereé (11), wat 
’n leerling by Oranje Meisieskool 
is. Hy beskou homself as redelik 
sentimenteel, maar voeg by – 
“Mens moet nie te sentimenteel 
wees nie. As jou kinders nie wil 

boer nie moet hulle word net wat 
hulle wil.”

STOKPERDJIES
Hoewel boerdery baie tyd in beslag 
neem, voel Charl dat ’n boer stok-
perdjies moet hê. Net die vorige 
dag het hy en sy seun Vrystaat 
Kleiduif gaan skiet. Verder vlieg 
hy met sy Kitfox 7-Supersport  
tweesitplek vliegtuig, ry sy BMW 
1200 Adventure en daarby is hy 
ook ’n 4x4-entoesias en het al die 
duine by Luderitz, Walvisbaai, 
Mier en Boegeberg uitprobeer. 
Dan leen die gebied op sy plaas 
hom ook uitstekend tot 4x4-roe-
tes met tot vlak 5-roetes wat hier 
beskikbaar is.

WILD
Die wildskomponent word op  
1 800 hektaar bedryf, hoofsaaklik 
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DIT IS WEER TYD VIR DIE VOLGENDE REEKS VAN DIE 

IMMERGEWILDE BAANBREKER, NASIE IN GESPREK, 

DIE LANDBOU SEKTOR GESPREK WAT DEUR SENWES 

GEÏNISIEER IS.

NUUS

Vrystaat Landbou Jongboer 
van die Jaar, DJ van der 
Linde, het familiedinamiek 
bespreek.

Senwes Voor sitter, 
Danie Minnaar 
spreek die gehoor 
toe tydens die 13de 
Senwes Jongboer 
Toekoms fokus dag 
by Nampo Park.

Theo Vorster, HUB van 
Galileo Capital was weer
eens die ankeraanbieder van 
die program.

huisves Nasie in Gesprek
Senwes Jongboer

 AUBREY KRUGER EN  
MARLON ABRAHAMS

Op Dinsdag, 13 September 
2016, is begin om die heel 

eerste episodes van die reeks by 
Nampo Park naby Bothaville te 
verfilm. Dié reeks sal vanaf Janua-
rie 2017 op verskeie televisieplat-
forms uitgesaai word. Hier het talle 
industrieleiers en produsente die 
onderwerp van Familieboerdery as 
Besigheid bespreek.

Die besprekings het deel gevorm 
van die Senwes Jongboer Toekoms-
fokusdag wat daarop gefokus is om 
as netwerk- en besprekingsplatform 
vir jong boere te dien. Dit was ook 
die 13de Toekomsfokusdag, wat 
goed bygewoon is deur nagenoeg 
300 produsente. 

Die paneel vir die eerste sessie, 
wat gekyk het na die belangrikheid 
van familiebesighede in die alge-
meen binne die Suid-Afrikaanse 
ekonomie en spesifiek die land-
bousektor,  het ingesluit Senwes 
Groep HUB, Francois Strydom, 
Andre Diederichs, stigter van 
FABASA, Hendrik Wessels (Price-
waterhouseCoopers) en Theo Vor-
ster, HUB van Galileo Capital, wat 
weereens die ankeraanbieder van 
die reeks is.

Die tweede sessie het na die 
praktiese implikasies van familie-
besighede gekyk om ’n balans tus-
sen besigheidsbeginsels en familie-

dinamiek te kry. Die paneel tydens 
dié sessie het produsent Anton 
Botha en sy seun Heinrich van die 
plaas McGrath in die Bultfontein 
distrik ingesluit, die Vrystaat Land-
bou Jongboer van die Jaar, DJ van 
der Linde asook Gerhard Bruwer, 
Graan SA Senior Bestuurder en een 
van drie broers wat deel van Genade 
Boerdery vorm.

FABASA se Andre Diederichs 
het gesê dat daar drie kritiese 
uitdagings is om ’n suksesvolle 
familiebesigheid te bestuur. “Dit 
is krities belangrik om ’n duidelike 
struktuur van die besigheid te hê 
wat aandui wie verantwoordelik is 
vir wat, tweedens moet daar verse-
ker word dat almal dieselfde norme, 
waardes en verstandhouding oor die 
besigheidsbeginsels het en laastens 
moet die opvolgbeplanning duide-
lik uiteengesit wees.” Hier het Die-
derichs bygevoeg dat talle sake be-
spreek, sowel as ooreengekom moet 
word, wat insluit of nie-bloedver-
wante familie in die raamwerk van 
opvolgbeplanning ingesluit gaan 
word al dan nie, asook hoe om vir 
pensioen voorsiening te maak.

Die paneel het ook saamge-
stem dat die hoofbestanddeel vir 
opvolgbeplanning “die vermoë en 
bereidwilligheid” van die toekoms-
generasie moet wees vir insluiting in 
die besigheid.

Kobus Dannhauser, ’n graan- en 
veeboer in die Parys omgewing, het 
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word ten einde sukses te verseker. 
Hy het ook genoem dat geld nooit 
jou enigste motivering moet wees 
nie. Strydom het ’n produsent 
aangehaal wat gesê het: “Ek wil 
nie ryk word nie, ek wil net met 
beeste teel.” Die probleem hier is 
dat te veel klem soms op die bates 
geplaas word.

Hendrik Wessels het op sy 
beurt gesê dat familiebesighede 
ook van goeie finansiële adviseurs 
gebruik moet maak ten einde 
optimum finansiële beplanning te 
bewerkstellig. Hy het ook genoem 
dat die skep van ’n trust ’n belang-
rike oorweging is om kapitaal-
winsbelasting wettiglik te vermy. 
Kapitaalwinsbelasting kom soms as 
’n onbeplande finansiële verrassing 
vir meeste kinders wat plase erf.

Maak seker jy mis nie die volle-
dige program met al die inligting 
en raad oor hoe om ’n suksesvolle 
familieboerdery te bestuur nie! Te 

Dryf jou gewasse aan met N-hanced-N™, 

‘n nuwe kategorie ∑nhanced stikstofprodukte 

vir verbeterde kwaliteit, opbrengs en wins.

011 317 2000  | www.kynoch.co.za

KynoPlus™
Ons stel bekend 

die stikstofkragbron. 

Farmisco (Edms) Bpk h.a. Kynoch Kunsmis Reg nr: 2009/0092541/07

KynoPlusTM is geregistreer as kunsmis groep 1 - K8024 (Wet 36 van 1947)

KynoPlus™, die eerste produk in ‘n nuwe reeks N-hanced-N™ 
stikstofdoeltreffende kunsmismengsels.
KynoPlus™:
• Word aangedryf deur AGROTAIN®, ’n vervlugtigingsinhibeerder wat 

stikstofdoeltreffendheid verbeter en dus die beskikbare stikstof in die grond verhoog.
• Bied buigsaamheid in toediening.
• Verlaag saailingverlies en verbeter aanvanklike gewasgroei.

Die krag van blou sit die groen terug in jou gewasse.

Nie handeldrywend in Wes-Kaap.
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Hendrik Wessels van 
PricewaterhouseCoopers.

sy insette by wyse van ’n voorafo-
pname gelewer wat tydens die dag 
gebeeldsend is. “Voor die stokkie 
aan die volgende generasie oorge-
gee word, moet die besigheid uit-
gebrei word en seker gemaak word 
dat dit winsgewend is. Dan moet 
daar ook plek wees vir jou kinders 
om hulself te vestig.” Dannhauser 
het bygevoeg dat kinders ook hul-
self moet bewys, dat hulle hul plek 
moet verdien en dat hulle ’n passie 
vir die besigheid moet hê. 

Francois Strydom het benadruk 
dat daar onderskeid getref moet 
word tussen intellek en bates - 
“Intellek en bates is twee aparte 
entiteite.” Strydom het uitgebrei 
dat beide apart ontwikkel moet 

oordeel aan die oorweldigende in-
teraksie van die gehoor en die vrae 
wat via die Nasie in Gesprek toep 
ontvang is, bly hierdie onderwerp 
verseker baie relevant in die bedryf. 
Hou die pers dop en besoek gerus 
die Nasie in Gesprek webtuiste by 
www.nasieingesprek.co.za vir die 
volledige skedule. 
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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

 AUBREY KRUGER

Jana lewer uitstekende diens 
omdat sy haar volle aandag  

    aan produsente skenk. Sy het al 
12 jaar se ondervinding sedert sy 
in 2004 by die maatskappy aan-
gesluit het. 

Sy sien haar rol as die skakel 
tussen Senwes, die mark en die 
produsent, waar sy belangrike 
inligting aan hulle deurgee en ook 
beter pryse vir hulle beding. Die 
sukses van ’n goeie graanverkryger 
volgens haar is “dat jy elke boer 
afsonderlik moet beoordeel. Elke 
boer benodig iets anders. Elkeen 
verwag iets anders van jou.” 

Individuele fokus behels kontak 
met elkeen, die trek van verslae en 
stuur van sms’e en in die middag 
is sy letterlik vol bespreek wanneer 
sy produsente gaan besoek. “Dit 

is juis hier waar produksiekostes 
be reken word en besluit word 
wanneer kontrakte geskryf moet 
word en hoeveel ton vasgemaak 
moet word. Hierdie is die belang-
rikste tyd wat jy gebruik om ‘n 
bemarkingsplan vir die jaar uit te 
werk.”

OOR BLOEMFONTEINSE PRODUSENTE
Oor haar Bloemfonteinse pro-
dusente het sy net goeie dinge te 
sê: “Ek ken my boere en geniet 
my boere - veral die wat geen dra-
mas het nie.” Verder kom almal 
goed oor die weg en het hulle ook 
goeie kontak met boerevereni-
gings.

Haar werksmotto is: “Wees 
konsekwent in jou werk.” Hier 
lig sy uit dat jou opvolgwerk van 
kritiese belang is. “As jy sê jy gaan 
iets doen, dan moet jy dit doen. 
Produsente moet jou kan vertrou, 
want sodra vertroue gebreek is, 
kry jy dit nie maklik terug nie.” 
Haar ander raad is om altyd 
te probeer om klante te werf. 
Vanjaar het drie jaar se harde werk 
aan ’n produsent eers begin vrugte 
afwerp.

’n Bietjie meer inlig-
ting oor Jana is dat haar 
eerste pos destyds dié 
van graanverkrygingsas-

sistent by Petrusburg was en is sy 
later tot graanverkryger bevorder. 
Sy is die afgelope drie jaar reeds in 
Bloemfontein werksaam. Verder het 
die 39-jarige Kimberley-gebore vrou 
twee kinders, Jalani (18) en Roelof 
(10). Sy was vir 6 jaar met Roelf 
getroud voordat hy op 33-jarige 
ouderdom in 2009 aan ’n hartaanval 
oorlede is. Roelf het self ook vir ’n 
dekade lank vir Senwes gewerk as 
hulpsilobestuur der by Petrusburg.

Benewens om klante te lees, 
is die lees van boeke ook ’n groot 
passie van haar. Jana se gunste ling 
skrywers is Patricia 
Cornwell 
en Richard 
Montanari, en 
sy vertel dat sy 
boeke lees van 
almal wat dit wel 
gemaak het in die 
skrywers wêreld. 

HANDELSNUUSGRAANVERKRYGER IN BLOEMFONTEIN

AS DAAR EEN DING IS WAT 

JANA ERASMUS (SENWES 

GRAANVERKRYGER IN 

BLOEMFONTEIN) REG 

DOEN, IS DIT OM PRO-

DUSENTE REG TE LEES EN 

TE VERSTAAN.

  Jana Erasmus
lees haar produsente reg
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Om sukses te behaal sit Willem  
     verskeie werkshoede op

 AUBREY KRUGER

Willem het in 1975 by 
Senwes op Dewetsdorp 

begin werk toe die maatskappy 
nog as Sentraalwes bekend ge  staan 
het. Hy het as klerk begin en 
later jare afgelos as takbestuurder 
by Edenburg en Reddersburg. 
Daarna het hy saam met sy 
broer, Saai, op huurgrond in 
Dewetsdorp geboer en in 2000 
weer by Dewetsdorp begin werk 
as onderdelehoof. Hy is vanaf 
2002 die verhoudingsbestuurder 
in Bloemfontein.

HOE SIEN HY SY WERK?
“Ek bestuur verhoudings met ver-
skaffers en met ons klante en werk 

ook nou saam met 
Senwes 
Credit 
omdat ek 
van die 
produk sie-
aansoeke 
hanteer. 

VERHOUDINGSBESTUURDER BLOEMFONTEIN

Om sukses te behaal sit Willem 
verskeie werks hoedjies op. Hy is 
’n verteenwoordiger van Senwes 
Credit sowel as Hinter land en 
moet al daardie take bestuur. Uit 
die aard van sy pos is Willem ten 
volle bewus van die belangrikheid 
van verhoudings met verskaffers, 
klante, familie en kollegas.

DIE VERSKAFFERS
Jou sukses hang af van hoe goed 
jy met verskaffers oor die weg 
kom: “Jy móét eenvoudig met 
hulle oor die weg kom.” Daarom 
kontak hy hulle gereeld en almal 
weet sy deur staan altyd oop 
vir hulle. Hy sê dat hulle sukses 
afhang van verhoudings met ver-
skaffers omdat mens graag wil hê 
dat al die besigheid na jou kant 
toe moet kom - “Jy moet die ou 
wees aan wie hy dink.”

DIE KLANT
Klantediens loop hand aan hand 
hiermee. Die klant is die “ultimate 
factor”. Hy het reeds as gewone 
klerk besef dat hy die klant se ver-
troue altyd moet behou. Dit is die 
heel belangrikste. Jy moet hulle 
die hele tyd diens. Niemand is iets 
sonder klante nie.” 

FAMILIE
Willem bly in Dewetsdorp 

en diens Bloemfontein, 
Petrusburg en Dealesville. 

Verhoudings by die huis 
en ’n gesin wat begrip 

hiervoor het, is dus baie belang rik. 
“Sonder familie is ek niks.” Hy is 
al 38 jaar met Rina getroud en vol-
gens hom is hy ook ‘gebless’ met die 
twee mooiste dogters, Ansunet en 
Mandi, en het vier kleindogters en 
een kleinseun.

KOLLEGAS
Willem loop ook ’n pad met kol-
legas: “Met Senwes Credit, my 
sleutelrekeningbestuurders, my 
debiteureklerk, my bestelklerk, my 
stoorman en my takbestuurders.” 
Jou sukses is immers toe te skryf 
aan hoe jy met hulle almal werk en 
as jy ’n spanmens is, maak dit alles 
net makliker.

Hy doen al hierdie dinge met ’n 
glimlag – “Om met mense te kan 
werk is ’n gawe. Ek is lief vir mense, 
so dit alles maak dit lekker vir my.” 
Die dat hy elke oggend met groot 
dankbaarheid en opgewondenheid 
werk toe kom. Dit is nie altyd 
maklik nie, maar in die moeilike 
tye maak die saamstaan dit alles die 
moeite werd vir hom.

Op 62 is aftrede die laaste ding 
in Willem se gedagtes.” Ek is een 
van daardie ouens wat nie beplan 
om af te tree nie.” Indien dit vir 
hom beskore bly gaan hy nog vir 
so lank as moontlik aanbly. Daarna 
gaan die boerdery hom aan die 
gang hou - hy leef sy skaapboerdery 
met passie uit – sy “sielgesondmaak-
tye.”

Sy genot is selfs te bespeur al is 
dit “leeuwêreld daar buite”. “As ’n 
jong boer by jou kom sit, en jy hom 
sien hom groei deur die jare. Om ’n 
jong boer vir Senwes en Hinterland 
te kan vat. Dit is ongelooflik bevre-
digend.” So hoop hy dít is hom nog 
vir ’n rukkie beskore… 

BLOEMFONTEIN SE VERHOUDINGS BESTUUR DER, 

WILLEM PIENAAR, IS AL 41 JAAR IN DIENS VAN SENWES 

EN SY WERK IS VIR HOM STEEDS BEVREDIGEND.

Verhoudings, familie en boerdery 
is Willem Pienaar se passie.
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Van Portugal na Bloemfontein 
MEGANISASIE MET JOHN MORGADO

 AUBREY KRUGER

John Morgado is die werkswinkelbestuurder by 
Senwes Equipment in Bloemfontein. Hy  

    is so te sê gestuur vir Bloem en was slegs 4 jaar 
oud toe sy familie na Suid-Afrika geïmmigreer het. 
Hy het by Grey College in Bloemfontein skool-
gegaan en uiteindelik in 1981 by Malvern High 
gematrikuleer.

John is ’n ou bekende en is al sedert 1982 in 
die bedryf - amper 35 jaar. Hy is vir die afgelope 
vier jaar by Senwes maar het vir baie jare by talle 
motorhuise gewerk, insluitend 18 jaar by Toyota. 
Hy het ook ondervinding in die groothandel en as 
wapensmid. Op persoonlike vlak is John al vir 32 
jaar met Fatima getroud en hulle het twee kinders, 
Tanita en Carina, en is ook geseën met twee klein-
kinders, Hailey en Caden.

John het drie tegnici en 12 personeel in sy 
werks winkel. 
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Vir meer inligting kontak jou makelaar of besoek  
www.agriseker.co.za   |   058 307 8600

Wees AgriSeker!
Gemagtigde Finansiële Diensverskaffer FSP no: 45767

Ons is Seker Landbou se Toekoms klop in ons are! 

Ons is Seker ons kan jou Plaas en Oes teen alle risiko’s verseker 
na al jou harde werk en toewyding!

Beskerm jou Plaas en Toekoms teen
alle risiko’s deur AgriSeker ! 

DIENS
Oor diens is John baie presies: “Die Bloemfonteinse pro-
dusente soek diens op hulle plaas.” En om dit te doen kom 
hulle so vinnig as moontlik by die produsente uit.

Hulle verdien beslis ook ’n pluimpie. Die Bloem fon tein-
se tak diens ’n area met ’n radius van sowat 200 km, wat 
onder andere Bloemfontein, Petrusburg sowel as Kimberley 
en Rouxville, Tweespruit, Zastron en Theunissen insluit.

Dit is verseker nie ’n maklike taak nie. Daarom dat John 
so gesteld is daarop dat sy afdeling die werk die heel eerste 
keer reg moet doen. Vir hulle is boere in Bloemfontein van 
kardinale belang, nie net vir die landbou nie. “Ek glo boere 
is die ruggraat van die Bloemfonteinse area.”

John is ’n sterk voorstaander van goeie kommunikasie 
tussen alle afdelings binne Senwes ten einde die produsent 
optimaal te kan diens. 

John Morgado is jou 
getroue werkswinkel

bestuurder by 
Senwes Equipment in 

Bloemfontein, al die pad 
van Portugal.
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Wet op Finansiële Intelligensiesentrum (FICA) - Wet 38 van 2001

Senwes het vanaf die imple-
mentering van FICA 

deurlopend gepoog om aan die 
vereistes daarvan te voldoen. 
Aanvanklike onduidelikhede, 
sowel as wysigings tot die wet-
gewing met verloop van tyd, het 
egter genoodsaak dat Senwes die 
proses dringend moet hersien ten 
einde te verseker dat alle kliënte 
behoorlik geïdentifiseer is. Dit 
behels dat Senwes verplig is om 
ook die korrektheid en geldigheid 
van die voorgeskrewe dokumen-
tasie van identifikasie te verifieer 
volgens die vereistes van die wet 
en die regulasies wat daarop 
betrekking het. Dit verplig ons 
om, onder andere, gesertifiseerde 
afskrifte van die sekere inligting op 
rekord te hou. 

Indien Senwes nie in besit is 
van gesertifiseerde afskrifte van die 
betrokke dokumente nie, mag ons 

HANDELSNUUS

Lucky Winner

IN TERME VAN FICA IS SENWES VERPLIG OM DIE IDEN-

TITEIT VAN SEKERE KATEGORIEË KLANTE, BYVOORBEELD 

AANDEELHOUERS, KLIËNTE WAT OP SAFEX VERHANDEL, 

KLIËNTE WAT LANGTERMYN VERSEKERINGSPOLISSE HET 

EN DIÉ WAT BETROKKE IS BY DIESELVERSKANSING, TE 

VERIFIEER. DIE PROSES STAAN ALGEMEEN BEKEND AS 

KYC (KNOW YOUR CLIENT / KEN U KLIËNT). 

in terme van FICA ongelukkig nie 
enige transaksies met die kliënt 
doen nie. Ten einde dit te vermy, 
is ’n spesiale projek geloods om te 
bepaal watter kliënte se rekords 
nie aan FICA se vereistes voldoen 
nie en om dit reg te stel deur 
kliënte te versoek om die ontbre-
kende dokumentasie aan ons te 
voorsien. 

Senwes loop ’n wesenlike risiko 
van administratiewe boetes in dien 
ons besigheid sou doen met kliën-
te wie se inligting onvolledig is 
of nie geverifieer is nie. In die 
afgelope jaar, byvoorbeeld, is ’n 
administratiewe boete van R10 
miljoen by twee geleenthede 
opgelê aan ondernemings wie se 
KYC-verifikasie nie in plek was 
nie. 

Kliënte sal per brief, sms, tele-
fonies en deur persoonlike besoeke 
genader word en elkeen se same-

werking word versoek sodat die 
projek in die kortste moontlike 
tyd afgehandel kan word. 

Die insameling van die inlig-
ting sal deur verskeie afdelings en 
persone behartig word, waaronder 
die kredietafdeling, graanmake-
laars, sentrale administrasie en 
gekontrakteerde projekspanlede 
wat in besit van ’n magtiging van 
Senwes sal wees. Die ontbrekende 
inligting verskil van kliënt tot 
kliënt en slegs ontbrekende inlig-
ting sal ingesamel word. 

Ons vertrou dat u begrip daar-
voor sal hê dat hierdie aksie nie 
net noodsaaklik is vir die bestuur 
van ’n wesenlike risiko vir Senwes 
nie, maar ook deel uitmaak van 
Senwes se verbintenis tot verhoog-
de nakomingsvlakke en goeie kor-
poratiewe bestuur. 

Die finale datum vir afhande-
ling van die projek is 31 Oktober 
2016, maar die projekspan is ge -
taak om dit so gou as moontlik af 
te handel. Ongelukkig sal Senwes 
na daardie datum nie enige tran-
saksie kan doen met enige persoon 
wie se FICA-verifikasie onvolledig 
is nie, totdat sodanige ontbreken-
de inligting voorsien is.

Enige navrae kan aan die 
Senwes Sekretariaat en Regs-
afdeling gerig word by (018) 464-
7118/464-7498. 

Senwes hersien FICA-proses 
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Om meer uit te vind oor 
ons volledige reeks produkte, 
kontak ons by 0861 
PROTEK (0861 77 68 35)

www.proteksa.co.za

Protek NutriGreen, 
die beste voeding 
vir jou tuin!

Geregistreer in terme van Wet 36 van 1947
Gwano Pellets:  N 21 g/kg, P 32.5 g/kg, K 27.6 g/kg, Zn  2000 mg/kg, Cu 70 mg/kg, Mo 4500 mg/kg, Fe 2200 mg/kg, 
B 1200 mg/kg, Mn 1000 mg/kg C 350 g/kg, Groep 2 misstof, Reg nr B4904;  Flower Power: N 48 g/kg , P 10 g/kg, K 
36 g/kg, Zn 61 mg/kg, Cu 17 mg/kg, Mo 22 mg/kg, Fe 869 mg/kg, B 256 mg/kg, Mn 212 mg/kg, C 296 g/kg, B4652, 
Groep 2 misstof;  Gro Green:  N  39 g/kg, P 10 g/kg, K 40 g/kg, Zn 61 mg/kg, Cu 17 mg/kg, Mo 22 mg/kg, Fe 869 
mg/kg, B 256 mg/kg, Mn 212 mg/kg, C 315 g/kg, B4655, Groep 2 misstof; Geregistreer deur FarmWorx (Pty) Ltd, Reg no 
2012/092415/07, Posbus 645, Heidelberg, 1438, Tel no 011 812 9800. Versprei deur: Protek, ‘n divisie van PE BEE 
Agri (Edms) Bpk, Posbus 72, Heidelberg, 1438. Tel (011) 812 9800 of 0861 PROTEK (0861) 77 68 35, www.proteksa.co.za. 

Gwano Pellets
• 100 % organiese groeikrag met makro- en    
 mikro-elemente 
• Gebalanseerde, algemene misstof vir jou hele tuin –   
 ideaal vir grasperke, bome, struike, vrugtebome, rose,   
 groente, kruie en blom- en vrugdraende plante

Gro Green
• Organies gebaseer en chemies verryk met makro- en   
 mikro-elemente 
• Ideaal vir nuwe of gevestigde grasperke, insluitende   
 immergroen grasperke sowel as immergroen plante 
 en loof 

Flower Power
• Organies gebaseer en chemies verryk met makro- en   
 mikro-elemente 
• Ideaal vir ornamentele plante, insluitende eenjarige- en  
 meerjarige plante, rose, struike, vrugtebome, bome,   
 groente, kruie en alle blom- en vrugdraende plante
   

• Verryk met koolstof om die gehalte van grond 
 te verbeter 
• Gekomposteerde pluimveemis
• Patogeen-, parasiet- en onkruidvry 
• Verkorrel vir maklike en gerieflike toediening
• Ideaal vir gebruik in alle seisoene 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Protek Nutri Green Strip Ad AFRIKAANS.pdf   1   2016/01/05   2:05 PM

Die epiese Senwes Equipment en John 
Deere kompetisies is in die pylvak met die 

sluitingsdatums om in te skryf vir die twee oorbly-
wende kompetisies wat net om die draai is.

Die R230 000 John Deere Gator kompetisie 
sluit op 31 Oktober 2016 en die kompetisie vir 
die R80 000 Mauritius vakansie op 15 November. 

WEN ’N JOHN DEERE GATOR 855D
In die kompetisie se tweede been kan ’n John 
Deere Gator 855D ter waarde van R230 000 inge-
palm 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. 
Dit is ’n funksionele voertuig, ontwerp om enige 
plaas te komplimenteer met sy krag en sjarme.

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

WEN ’N REIS VIR TWEE NA MAURITIUS
In die derde been van die kompetisie sal een 
gelukkige wenner en sy/haar gade of metgesel ’n 
reis ter waarde van R80 000 na Mauritius wen. 
Die sluitingsdatum is op 15 November 2016.

Hoe om in te skryf: Al wat jy moet doen om ’n kans 
te staan om die prys te wen is om te antwoord 
op die volgende vraag: Wie is die voorloper John 
Deere agent in Suid-Afrika? E-pos die antwoord 
en kontak nommer na equipment@senwes.co.za.

Die kompetisie is met trots deur die Senwes 
groep geloods onder die Senwes Equipment han-
delsmerk. Ter viering van die nuwe handelsmerk 
het hierdie afdeling, voorheen bekend as Senwes 
Meganisasie, hande met John Deere gevat om 
hierdie opwindende kompetisies vir nuwe en 
bestaande klante te loods met ongelooflike pryse. 

Die algemene kompetisiebesonderhede, -reëls 
en inskrywingsbesonderhede is beskikbaar by 
http://senwes.co/Equipment_Gator en http://sen-
wes.co/Equipment_Mauritius. 

•••••••••••••NUUS

Skryf nou in vir 
Senwes Equipment en  
John Deere kompetisies!

R230 000

R80 000
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Dr Pieter van Jaarsveld, ’n 
sielkundige en emosionele 

intelligensie spesialis, wat met die 
Springbok Sewesspan gewerk het, 
het die kongres geopen met ’n 
insiggewende voorlegging oor die 
belangrikheid van emosionele in-
telligensie in besigheid. “Jou kwali-
fikasies en kundigheid is minder 
belangrik as die wyse waarop jy 
oor mense en die wêreld waarin 
jy leef, dink. In wese moet jy die 
verandering wees wat jy graag wil 
sien,” het hy Ghandi aangehaal. 
Dr Van Jaarsveld het die 150 lede 
van die gehoor laat skaterlag en in 
vervoering gehad met sy ware ver-
hale oor hoe ’n veranderde denk-
wyse tot besigheidsukses kan lei. 

Pierre Vercueil, die president 
van AgriNW, het gesê dat pro-
dusente gefokus moet bly op die 

    Agri NW 
kyk na omdraaistrategie

produksie van voedsel vir 
die nasie. “Die volhou-
baarheidsdebat duur 
voort, met ’n aantal ver-
skillende faktore uniek 
tot Suid-Afrika, van 
politiek tot klimaat, wat 
’n invloed op die debat 
uitoefen. ’n Gesonde land-
bousektor is nodig vir ekono-
miese groei in ons land. Dit 
maak nie werklik saak wie die land 
regeer nie. Die vinnige pas van 
verstedeliking beteken dat iemand 
voedsel sal moet voorsien aan die 
mense en die enigste mense wat 
aan hier die behoefte kan voldoen 
is die Suid-Afrikaanse produsente.

Brand Pretorius, voormalige 
hoof uitvoerende beampte van 
McCarthy Beperk en Toyota SA, 
het die kongres toegespreek oor 
’n omdraaistrategie vir landbou 
uit ’n besigheidsperspektief. Die 
68-jarige voormalige leier het gesê 
dat ’n omdraaistrategie geïmple-
menteer moet word teen die agter-
grond van die huidige ekonomiese 
realiteite.

“Riglyne vir ’n omdraaistrate-
gie moet etiek insluit, dit moet 
verandering aanvaar, transformasie 
aanmoedig en bemagtiging en 
die verligting van armoede en 
ongelykhede bevorder. My droom 
is om die gesigte van ’n aantal suk-
sesvolle swart boere oor 5 jaar by 
die AgriNW kongres te sien.” 

Prof Johan Willemse van die 
Departement van Landbou-eko-
nomie van die Universiteit van 
die Vrystaat het oor die praktiese 
implementering van ’n omdraai-

strategie vir 
landbou gepraat. 
Sy voorlegging 
is opgesom deur 
die voorbeeld van 

Poolse boere wat die 
massamoord van 6 mil-

joen mense tydens die Nazi 
besetting van Pole oorleef het, 
en steeds daarin geslaag het om 
volhoubare boerderye te bedryf. 
“Toe ek vra hoe hulle dit gedoen 
het, het hulle geantwoord: “Ons 
het eenvoudig op ons besigheid 
gefokus.”

“Ongeag die uitdagings van 
die Suid-Afrikaanse realiteite, 
moet boere daarop fokus om 
winsgewende besighede te bedryf 
en dit is waaroor ons debat moet 
voer,” het hy gesê.

Omri van Zyl, Uitvoerende 
Direkteur van AgriSA, het die 
kongresgangers daaraan herinner 
dat hulle bewus moet wees van 
die veranderinge in die wêreld, 
soos die Amerikaanse verkiesing, 
die politiek van die Eurosone en 
ontwikkelende ekonomieë. Almal 
moet deel wees van die droom. 
Ons wil die voedselmandjie van 
Afrika wees en niemand gaan met 
jou stry as jy verantwoordelik is 
vir die produksie van voedsel vir 
’n totale kontinent nie.” Hy het 
bygevoeg dat “AgriSA verandering 
kan predik tot hulle blou in die 
gesig is, maar dit is nodig dat die 
leiers van georganiseerde landbou 
eerste moet verander”. 

SENWES WAS WEEREENS 

’N MEDEBORG VAN 

DIE JAARLIKSE 

AGRI NOORDWES 

KONGRES WAT OP 6 

EN 7 SEPTEMBER IN 

LICHTENBURG GEHOU 

IS. DIE TEMA VAN 

DIE KONGRES WAS 

“OMDRAAISTRATEGIE VIR 

’N VOLHOUBARE AGRI-

SEKTOR”. 

Omri van Zyl, Uitvoerende 
Direkteur van AgriSA.

NUUS
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Dawid Dawid Heymans is jou senior graanver-
kryger in Potchefstroom en vir hom gaan die 

bedryf oor een ding, die klant! Om saam met die klant 
te werk en optimale diens te lewer. En hy behoort te 
weet, met sy meer as 26 jaar ervaring in die bedryf.

Heymans het al in 1990 as kredietkontroleur by 
Debiteure, vandag bekend as Senwes Credit, begin 
werk. Later is hy aangestel as verhoudingsbestuurder 
en junior graanverkryger, voordat hy in 2007 as senior 
graanverkryger aangestel is. Hy is die afgelope twee jaar 
in Potchefstroom werksaam en Potchefstroom, Parys, 
Raathsvlei, Weiveld, Wolwehoek, Enselspruit, Gotten-
burg, Hoogte en Vredefort ressorteer onder hom.

Dawid vertel dat die Senwes bemarkingsgroep by 
Raathsvlei baie effektief is en uitstekend funksioneer. 
Hulle kom elke week bymekaar en Johan Botha, Ver-
houdingsbestuurder by Potchefstroom, lei gewoonlik 
die gesprekke. Dawid vertel dat hyself die vergaderings 
twee keer per maand bywoon, waar markaangeleent-
hede en tendense bespreek word. “Dit werp vrugte af,” 
sê Dawid. Daar is ook drie ander aktiewe bemarkings-
groepe, naamlik Enselspruit, Vredefort en Weiveld, wat 
elke twee weke vergader. “Die ideaal is om weekliks een-
tot-een sessies te hê,” sê Dawid.

Buiten Dawid wat in Potchefstroom is, is Alta Pre-
torius as graanverkryger op Parys gesetel en bedien sy 
Weiveld, Enselspruit en Vredefort. Johan Botha behartig 
Raathsvlei, Wolwehoek, Heilbron en Gottenburg en 
Hennie du Plessis is hul streeksbestuurder. 

Hoewel Dawid in Potchestroom werk, 
bly hy en sy vrou Yolande in Klerks-

dorp. Hulle het twee seuns, Rudolph 
(21) en Erlo (19), wat beide by die 
Noordwes-Universiteit in Potchef-
stroom studeer. 

 AUBREY KRUGER

Johan Botha, die verhoudingsbestuurder by 
Potchefstroom, som sy werk eenvoudig op.   

      Vir die 57-jarige Ladybrand-gebore Johan, wat 
al meer as 14 jaar vir die maatskappy werk, is dit 
voor die hand liggend: “Goeie verhoudings is tot 
voordeel van die kliënt.”

Dit is die spil waarom alles draai. Hy vergelyk 
dit ook met die Engelse gesegde: “Happy wife, 
happy life.” Johan is immers al vir 15 jaar met 
Isabel getroud.

Ek fokus net op my kliënt, hy is die belangrik-
ste.” Sy einddoel is dus om ’n glimlag op ’n tevrede 
kliënt se gesig te sien. Dis waarna hy streef.

Dit gesê, waarsku Johan dat alles net genade 
van Bo is, en dat hy alles opdra aan die Here - 
“Besef elke dag hoe klein en nietig jy is.”

So is Johan besig om die lang pad te stap sedert 
hy in 2002 as kliënteadviseur by Wesselsbron by 
die maatskappy aangesluit het. Hy werk sedert 
2005 as verhoudingsbestuurder by Potchefstroom, 
alhoewel die posbenaming deur die jare verander 
het.

In kort sien hy dit as deel van sy werk om die 
pad met die kliënt te stap en  jaar-op-jaar te kyk 
na al sy produksie-insette. Maak ook ’n punt daar-
van om altyd na nuwe kliënte te soek. Hy vertel 
dat ’n mens as verhoudingsbestuurder nooit as te 
nimmer moet opgee nie: “Wees altyd nougeset.” 

Vanjaar het ’n kliënt met ons begin besigheid 
doen nadat ek al vir jare aan hom werk.” Daar is 
altyd ’n uitweg, maar in baie gevalle moet jy jou-
self eers by jou kliënte bewys. 

Heymans glo in 
bemarkingsgroepe

Johan Botha 
bestuur verhoudings

SENIOR GRAANVERKRYGER IN POTCHEFSTROOM

Dawid Heymans, 
Senior Graanverkryger 

by Potchefstroom. 

Johan Botha is jou  
verhoudingsbestuurder 

by Potchefstroom.
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Moeletsi Mbeki 
= Hoofspreker by VSL Kongres
BELEGGING IN SUID-AFRIKA SE EKONOMIE IS VAN DIE 

UITERSTE BELANG VIR DIE LAND SE MAATSKAPLIKE HEIL 

EN VOORUITGANG.

  JAPIE FRANSMAN EN 
JOHAN NORVAL

Mnr. Moeletsi Mbeki, 
’n onafhanklike poli-

tieke ontleder, het tydens die 
kongres van Vrystaat Landbou 
in Bloemfontein kommersiële 
produsente aangemoedig om, net 
soos in die geval van die land se 
nywerheidsbedryf, hulle geld in 
die landbou terug te ploeg.

“Indien ons nie in ons geld in 
ons eie bedrywe herbelê nie, sal 
die land se maatskaplike probleme 
net vermeerder,” sê hy. “Maar 
die kuns is hoe julle as eienaars 
van landbougrond druk op die 
regering gaan uitoefen om ’n 
beleggersvriendelike omgewing te 
skep waarbinne meer welvaart vir 
almal geskep kan word.”

Mbeki se uitdaging aan produ-
sente is om druk op die regering 
uit te oefen om hulle toe te laat 

om deur verhoogde produksie en 
herbelegging in die landbouekono-
miese groei te bewerkstellig.

Hy het ook die huidige swak 
steun aan die landboubedryf 
betreur, wat aanleiding daartoe gee 
dat Suid-Afrika ’n netto invoer-
der van voedsel word. “Ons het 
gesien wat met die pluimveebe-
dryf gebeur het, wat nou bykans 

heeltemal van invoere afhanklik is. 
In teenstelling hiermee geniet die 
motorbedryf aansporingsmaatreëls 
van die regering – ’n bedryf wat 
nie eens deur Suid-Afrikaners besit 
word nie,” sê Mbeki. 

“Die landboubedryf word deur 
Suid-Afrikaners besit en bedryf, 
maar ons subsidieer buitelanders. 
Dit maak nie sin nie,” sê hy.

Een van die bedrywe wat volgens 
hom aansporingsmaatreëls ver dien, 
is die land se besproeiingsbedryf 
wat verhoogde produksie en voed-
selsekuriteit in ’n waterskaars Suid-
Afrika kan bevorder. 

NUUS

PRYSWENNERS VL 2016
Vrystaat Landbou se boerevereniging 
van die jaar, geborg deur Senwes, was 
vir die sewende keer die afgelope nege 
jaar Agri Hertzogville. Van links is mnre. 
Francois Wilken van Vanstadensrus 
(streekverteenwoordiger van die jaar en 
nuut verkose ondervoorsitter van VL), 
Danie Minnaar (voorsitter van Senwes 
se direksie), mev. Tania Groenewald 
en haar man, Marius (onderskeidelik 
sekretaresse en voorsitter van Agri 
Hertzogville), Hendri Janse van Rensburg 
(voorsitter van Warden Boerevereniging, 
die naaswenner) en Frikkie Richter 
(voorsitter van Steynsrus, derde plek). 

Dan Kriek, Kobus Breytenbach, Moeletsi Mbeki en prof. Johann Rossouw.
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  WÈAN BENADIE
 AGRICOL SORGHUM  

GEWASBESTUURDER

 

Voersorghum is een van die 
gewildste eenjarige somer-

voergewasse weens die volgende 
redes:

• Baie hoë volumes ruvoer word 
geproduseer.

• Dit kan op verskeie maniere 
benut word, naamlik kuil-
voer, staande hooi, beweiding, 
“green- chop”.

• Dit is goed aangepas op ver-
skeie grondtipes.

Sorghumspesies is ook toegerus 
met ’n reeks eienskappe om 
droogtetoestande beter te kan han-
teer as ander gewasse naamlik:
• Sorghum beskik oor ’n baie fyn 

en vertakte bywortelstelsel en 
kan grondvog meer effektief be-
nut op veral marginale gronde.

• Wanneer omgewingstoestande 
ongunstig raak, besit sorghum 
die vermoë om groei te staak 
en dan weer te hervat wanneer 
toestande gunstig is.

• Sorghumspesies besit ’n wasag-
tige laag op die blare om uit-
droging te keer.

• Wanneer toestande ongunstig 
raak, besit die sorghumplant 
die vermoë om sy blare toe te 
rol. Laasgenoemde verklein die 
transpirasieoppervlak van die 
plant.

Produsente moet poog om hul 
voervloei so effektief moontlik te 
bestuur om deurlopend genoeg 

hoë kwaliteit voer vir vee beskik-
baar te hê. Ten einde laasgenoem-
de te realiseer word daar aanbeveel 
dat ’n voersorghum pakket aange-
plant word. Voersorghums met 
verskillende groeiklasse kan ge-
bruik word om vee se benuttings-
periode te verleng. Dit moet ook 
in gedagte gehou word dat verskil-
lende voersorghumvariëteite doel-
spesifiek aangeplant kan word.

AGRICOL wat die leier is in 
smaaklike, hoë-opbrengs voer-
sorghumvariëteite bied aan pro-
dusente ’n voersorghum vir elke 
doel om sodoende laasgenoemde 
te realiseer. Vir beweiding is daar 
geen gelyke aan die immergewilde 
SupaSweet nie. Hierdie kultivar, 
met ’n aggresiewe aanvanklike 
groei en hergroei, lewer topop-
brengste in enige produksiestelsel. 
SupaSweet se hoë suikerinhoud 
maak dit ook ideaal vir vroeë sei-
soen kuilvoer en kan ook as staan-
de hooi gebruik word.

Vir ongeëwenaarde kuilvoer-
opbrengste bied Agricol, Hunni-
green en HoneyMax aan. Beide 
hierdie voersorghumbasters is in ’n 
klas van hul eie wanneer dit kom 
by biomassa vir kuilvoer. Hunni-
green en HoneyMax is ultra laat 
blomtipes voersorghum wat bete-
ken dat hierdie basters fotoperiode 
sensitief is. Laasgenoemde is ook 
die rede vir die kultivars se hoë 
opbrengste en beteken dat Hun-
nigreen en HoneyMax gewoonlik 
eers reproduktief raak wanneer 
die dagligure onder 12 ure en 
20 minu te daal. Hunnigreen en 
Honey Max se waarde lê in hul 
meer doeligheid en het geen gelyke 

ten opsigte van volume wanneer 
dit vir kuilvoer gesny word nie. 
Dit kan ook dien as ’n uitstekende 
bron van staande hooi vir die 
winter.  

AGRICOL bied ook ’n uit-
steken de pakket Sorghum-Soedan-
kruis voersorghums in die vorm 
van Superdan en Niagara II. Beide 
hier die kultivars spog met goeie 
hergroeivermoëns en is ’n uitste-
kende bron hoë kwaliteit groen-
weiding vir beeste en skape.

Vir blousuurvrye benutting 
kan die baster babala variëteit 
(Penni setum glaucum) Agrigreen 
aangeplant word. Geskik as groen-
weiding vir perde, beeste en skape, 
kan hierdie produk vanaf 4-6 weke 
na plant benut word en beskik dit 
ook oor goeie hergroei-eienskappe.

Voersorghum, die regte tipe 
vir die regte doel, kan met groot 
sukses onder wyd uiteenlopende 
omstandighede verbou word. Vir 
enige navrae oor ’n wêreldklas 
voersorghumpakket, skakel gerus 
u naaste AGRICOL agent of een 
van ons kundige bemarkers vir 
verdere inligting. 

HANDELSNUUS

• Henk Crafford 
Wes-Vrystaat  
078 459 4833

• Johann Badenhorst 
Noord-Vrystaat  
060 587 5626

• Wèan Benadie  
Sorghum Gewasbestuurder 
063 253 2000

‘n Voersorghum 
vir elke doel
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VERANDER JOU SIENING OOR SLANGE
Ashley wil mense se siening oor 
slange verander. Hy sê baie pro-
dusente “hou nie baie van slange 
nie. Oupa het geleer ’n slang 
moet dood en so word die siening 
oorgedra.” Volgens hom is slange 
“die dier wat sekerlik die meeste 
misverstaan word, weens ons eie 
vrese daaroor. As mense sê slange 
moet dood en het geen waarde 
nie, wil ek weet hoekom hulle so 
voel.” Mense bel hom gereeld oor 

slange in hul erf of huis 
en minute later 

bel hulle weer 
nadat hulle die 
slang flenters 

geslaan het. Ashley sê dat vrees 
vir slange sekerlik altyd daar is, 
maar dat mens na hulle doel 
in die natuur ook moet kyk en 
moet onthou dat die slang eintlik 
banger vir jou is as jy vir hom.

PRODUSENTE EN SLANGE
Boere in die Vrystaat het baie 
molslange. Molslange vreet spring-
haasmuise, rotte en molle  “al die 
goed wat byvoorbeeld ’n boer se 
koring opvreet. Hulle is glad nie 
giftig en sleg nie. Aan die ander 
kant is pofadders en Kaapse 
kobras ook volop en hulle is wel 
giftig.”

“’n Boer en ’n slang kan eintlik 
lekker saamleef.” Ashley vertel dat 
as daar net 100 slange in ’n klein 
area op jou plaas voorkom en 
elkeen vreet ’n muis elke vyf dae,  
kan jy maar self die sommetjie 
maak. Dit is eintlik tot voordeel 
van die produsent om slange op 
sy plaas te hê. As elkeen 6 muise/
rotte ’n maand eet, is dit 72 rotte 
per jaar. 100 slange sal dus 7 200 
muise en rotte per jaar verorber.

SLANGE IN ONS AREA
Ashley noem dat die Kaapse kobra 
baie in die Noordwes en Vrystaat  

             Slange 
        in en om die plaashuis
DIT IS WEER DIE TYD VAN 

DIE JAAR WANNEER AL 

HOE MEER INSIDENTE 

MET SLANGE VOORKOM 

EN SELFS IN DIE MEDIA 

DAAROOR BERIG WORD. 

SENWES SCENARIO HET 

BY DIE PERMITBEAMPTE 

VAN DIE HERPETOLOGIESE 

VERENIGING IN KLERKS-

DORP, ASHLEY DODKINS, 

GAAN AANKLOP VIR 

'N BIETJIE RAAD OOR 

SLANGE.

> VERVOLG OP BLADSY 35

Ashley Dodkins, permitbeampte van die Herpetologiese 
Vereniging in Klerksdorp.

Jong pofadder

Volwasse pofadder

Eiervreter

Bruin huisslang

Molslang

Kaapse Kobra

RUBRIEK



Promosie geldig 
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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.

RUBRIEK

voorkom en ook die giftigste is. Pofadders en 
rinkhalse kom ook hier voor, terwyl molslange 
weer baie volop is van Bothaville tot Bultfontein.

IDENTIFISERING VAN GIFTIGE SLANGE
Adders
Adders is kort, vet en dik. Hulle beweeg nie baie 
nie en lê gewoonlik op een plek. Adders se gif is 
sitotoksies, wat beteken dit val die weefsel, spiere 
en vel aan. Dit veroorsaak ook nikrose met talle 
sekondêre infeksies.

Kobras
Kobras is langer en dunner slange. Hulle word 
geïdentifiseer deur hul regopstaan postuur en bak-
kop. Hulle gif is neurotoksies, wat beteken dat dit 
die sentrale senuweestelsel aanval. In dien jy deur 
’n kobra gepik word, word simptome binne 30 
minute ervaar.

Boomslange
Boomslange is lank en hulle het groot eiervormige 
oë. Die mannetjies is groen en die wyfies bruin. 
Hulle gif is hemotoksies wat beteken dat dit bloed-
stolling tot gevolg het. Die ergste hier is dat simp-
tome eers na 36 uur kan voorkom. Hulle kom oral 
voor, maar is nie so volop in die Vrystaat nie.

WAT DOEN JY INDIEN JY ’N SLANG RAAKLOOP?
Kry die gesin en diere weg. Bel dadelik een van die 
nommers wat aan die einde van die artikel verstrek 
word, of kontak die brandweer. Belangrik! Iemand 
moet die slang dophou tot hulp opdaag. Moet 
glad nie probeer om die slang te verjaag of dood te 
maak nie. Dodkins verseker my dat die slang dan 
wel sal terugbaklei. Hy gaan probeer wegkom en 
indien hy nie kan nie en bedreig voel, sal hy beslis 
vir jou gaan.

OOR SLANGTELING
Om slange aan te hou en te teel is nie so maklik 
nie. Daar is soveel aspekte wat in ag geneem moet 
word soos dat hulle by die regte temperatuur 
gehuisves moet word. Ashley het ’n permit en 
kan slange vang, vervoer en vrylaat. Die algemene 
pu bliek mag nie slange sommer net optel, vervoer 
en aanhou sonder ’n permit nie en elke provinsie 
het sy eie reëls in die verband. “Dit behels baie 
meer as om hulle net in ’n houerboks te sit om vir 
jou mooi te lyk.” 

Slange in en om die plaashuis 
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KONTAKNOMMERS
Noordwes
Die Herpetologiese Vereniging 
is in Klerksdorp gesetel en die 
volgende nommers kan geskakel 
word:
Ashley Dodkins @ 083 983 8573
Gerry Green @ 082 966 3058
Johan Vorster @ 061 685 2560

Vrystaat
Bloemfontein:
Carl Jackson @ 083 459 0086
Vaaldriehoek:
Paul Rabiega @ 083 492 6315
Bethlehem, Clarens, Paul Roux, 
Fouriesburg en Kestell: 
Jean-Pierre Lees @ 072 979 23 64.

Rinkhals

FOTO’S VERSKAF DEUR ASHLEY DODKINS EN RIAN VILJOEN.
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Ken jou Certisure 
personeel

MARELIZE  
VAN NIEKERK

NUUS

  AUBREY KRUGER

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

Watter dienste verskaf jy by Certisure? 
Ek help personeel, pensionarisse, boere en die 
pu bliek wat tans op ’n mediese fonds is met al 
hulle navrae, rekeninge, probleme of magtigings, 
of voorsien kwotasies vir kliënte wat sou belangstel 
in ’n mediese skema.

Wat is die belangrikste rakende kliëntediens? 
Die kliënt kom eerste en moet tevrede wees. 
Vinnige diens!

Hoe lyk die toekoms van die industrie vir jou?
Medies raak baie duur oor die algemeen, maar 
die meeste mense besef die erns daarvan om ’n 
mediese fonds te hê sodat hulle gedek kan wees as 
hul dit sou benodig.

Ek dink ons sal vorentoe baie veranderinge sien 
plaasvind in die industrie, waar wetgewing ‘n groot 
rol sal speel.

Hoe lank werk jy al vir Certisure?
Ek is vir die afgelope 8 maande by Certisure.

Waar is jy gebore en waar het jy grootgeword?
Gebore in Pretoria en grootgeword in Rustenburg.

Familie? Is jy getroud, kinders en hul name en 
ouderdomme?
Ja, ek is getroud met Philip en ons het vier 
kinders, Nethan (13), Amore (12), Lucian (3) en 
Lucelle (11 maande). Ek is mal oor my kinders en 
hulle is my lewe!!!

Stokperdjies?
Ek het geen tyd vir stokperdjies, my kinders hou 
my op my tone! 
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Ken jou Certisure 
personeel

NUUS

Senwes Grainlink verwelkom 
direkteur met besoek aan silo

 AUBREY KRUGER

Operasionele Bestuurder 
by Senwes Grainlink, 

Graham Lottering, het Mohapi 
tydens die besoek op Dinsdag, 13 
September vergesel, wat deel van 
Mohapi se oriënteringsproses uit-
gemaak het.

Dit was nadat Mohapi op 
Vrydag, 26 Augustus 2016 as 
die nuwe onafhanklike nie-uit-
voerende direkteur bekragtig 
is tydens Senwes se Algemene 
Jaarvergadering waar James Botha, 
Nico Liebenberg en Thabo van 
Zyl as direkteure van die maat-

Simon is ’n familiemens en is al 34 
jaar met Anna getroud en is geseën 
met drie kinders Neo, Keletso en 
Tshepang.

Mohapi is ’n veteraan in die 
finansiële dienste sektor met meer 
as 30 jaar se ondervinding en was 
onder meer betrokke by die NWU 
in Potchefstroom as ’n lid van die 
direksiekomitee. 

Hy het ’n diploma in Beleg-
gings bestuur by UJ verwerf. 
Hy is ook ’n gekwalifiseerde en 
gemagtigde diensteverskaffer, het 
’n diploma in Besigheidsrigting 
(NQF 7) en is ’n Finansiële 
Beplanner van die FPI en het 
al verskeie bestuurskursusse 
bygewoon. Hy is ook onder meer 
’n gekwalifiseerde fasili teerder en 
assessor. Vir die afgelope 18 jaar, 
vanaf 1998, het hy sy eie besigheid 
en is een van die stigterslede van 
die Mohapi Group, FSP722, ’n 
kategorie II lisensiehouer by die 
FSB (Finansiële Diensteraad) as 
Finansiële Diensteverskaffer en 
Beleggingsbestuurder. Bykomend 
verskaf hy markinligting en beleg-
gingsnuus aan SABC televisie en 
radiostasies.

Vir Mohapi is sy lewensmotto 
“om nooit as te nimmer op te gee 
en altyd enduit deur te druk.” 
Bykomend moet jy ook “altyd 
deeg like beplanning doen en 
onthou om jou droom uit te leef.”

Hy sien regtig uit na sy rol by 
Senwes waar hy sal kyk na korpo-
ratiewe bestuur, sowel as om ’n 
oorsigtelike rol te vervul. Simon 
is aangestel in die plek van Zarina 
Bassa, wat na ’n 5-jaar termyn 
uitgetree het. Ons wens Mohapi 
’n rooskleurige toekoms by Senwes 
toe. 

SENWES GRAINLINK 

HET DIE NUWE SENWES 

DIREKTEUR, SIMON 

MOHAPI, HARTLIK BY DIE 

MAATSKAPPY VERWEL-

KOM MET ‘N BESOEK AAN 

DIE SENWES GRAINLINK 

VILJOENSKROON SILO.

skappy herverkies is.
Tydens die besoek het 

Silobestuurder, Nico Janse van 
Rensburg, Mohapi die verskillende 
graanvloeiprosesse verduidelik, 
die hele silobeheer, graanmonsters 
wat met aankoms geneem word, 
asook die droging en deurligting 
van graan. Mohapi vertel dat hy 
regtig verras was met sy heel eerste 
besoek aan ’n silo ooit. Hy was 
ook geweldig beïndruk: “Dit was 
briljant, informatief en ’n algehele 
goeie ondervinding vir my.” Hy 
het bygevoeg dat dit sy oë oop-
gemaak het dat die silobedryf ’n 
besigheidseenheid op sy eie is. 

Mohapi is op 7 Julie 1956 in 
Sophiatown gebore het in Soweto 
grootgeword waar hy ’n private 
Katolieke laerskool, St Martin, 
bygewoon het waarna hy in 1975 
by Morris Isaacson Hoërskool 
gematrikuleer het. Die 60-jarige 

Senwes se nuwe onafhanklike nieuit
voe rende direkteur, Simon Mohapi, heel 
bo op Senwes Grainlink Viljoenskroon 
Silo.

Operasionele Bestuurder by Senwes 
Grainlink, Graham Lottering, wys 
Simon Mohapi (Senwes se nuwe 
onafhanklike nieuitvoerende 
direkteur) die silobedryf tydens 
die besoek aan Senwes Grainlink 
Viljoenskroon Silo op Dinsdag, 13 
September.
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PRYSE IN DIE AGRIMARK WAS DIE AFGELOPE SEISOEN 

BESONDERS VOLATIEL WEENS HOË ONSEKERHEID OOR 

WAT DIE TOEKOMS MAG INHOU VIR DIE SUID-AFRI-

KAAN SE GRAANMARK. VOORRAADVLAKKE, INVOERE 

EN LEWERINGS IS SLEGS ’N PAAR VAN DIE FAKTORE 

WAT ONSEKERHEID (EN DUS PRYSVOLATILITEIT) IN DIE 

MARK VEROORSAAK HET. DIE KOMENDE SEISOEN, MET 

VERWYSING NA ONSEKER WEERVOORUITSIGTE, GAAN 

WAARSKYNLIK WEER VOLATIELE MARKBEWEGINGS TOT 

GEVOLG HÊ.

Safex Scenario’s
met Susari

Hierdie onsekerheid 
bemoeilik beleggings- en 

verskansingbesluite vir alle mark-
deelnemers. Daar bestaan egter 
twee algemene hulpmiddels in die 
vorm van fundamentele analise en 
tegniese 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, waar 
die vorige artikel gefokus het op 
die ontleding van verskeie prys-
grafieke. Die onderstaande artikel 
brei uit op die interpretasie van 
verskeie kandelaar-prysformasies.

PRYSFORMASIES
Soos in die vorige artikel bespreek, 
is ’n kandelaargrafiek een van die 
mees algemeen gebruikte gra-
fieke, as gevolg van die gemak 
waarmee die grafiek ontleed 

kan word. Twee breë kategorieë 
van kandelaar-prysformasies be -
staan, naamlik ommekeer- (rever-
sal) en voortsettings- (continua-
tion) formasies. Die eersgenoemde 
dui op ’n moontlike verandering 
van rigting vanaf die huidige 
tendens, waar die laasgenoemde 
’n moontlike voortsetting van 
die heersende tendens aandui. 
Binne die agrimark word die 
voorsettingsformasies 
nie oor die 

SUSARI GELDENHUYS

RUBRIEK

algemeen gebruik nie en word 
dus ook uitgelaat in die onder-
staande bespreking. Die mees 
algemeen gebruikte ommekeer-
kandelaarformasies sluit in, maar 
is nie beperk nie tot: Doji, Bullish 
/ Bearish Engulfing, Hammer / 
Inverted Hammer, Hanging Man, 
Star (Shooting, Morning, Evening), 
Dark Cloud Cover, Piercing Pattern 
en Inside Candle. As verwysing 
vir die opvolgende kandelaarfor-
masies, word beide die positiewe 
en negatiewe kandelaar (bullish 
and bearish candlesticks) grafies 
voorgestel in Tabel1.i. en Tabel1.
ii. onderskeidelik.

a) Doji
Die Doji word geag as een van 
die belangrikste individuele kan-
delaarformasies en vorm ’n funda-
mentele komponent van ’n 
wye reeks kandelaar-
formasies.  
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Tabel 1: Kandelaarformasies BRON: SAAMGESTEL DEUR OUTEUR.

RUBRIEK

tendens, met die verskil dat pryse 
redelik hoog verhandel, maar 
naby aan die laagtepunt vir die 
verhandelingsessie sluit. Die for-
masie dui ook ’n moontlike ten-
densverandering aan. Let wel dat 
beide die Hammer en Inverted 
Hammer formasies ’n sterker 
tendensommekeer aandui indien 
die formasie ’n prysgaping1 maak. 
Beide die Hammer en Inverted 
Hammer word grafies geïllustreer 
in Tabel1.vi. en Tabel1.vii. onder-
skeidelik.

d) Hanging Man
Die Hanging Man formasie is 
soortgelyk aan die Hammer 
formasie, met die verskil dat 
die Hanging Man ’n moontlike 
tendensommekeer aandui in ’n 
opwaartse tendens. Die formasie 
vorm deur pryse wat aansienlik 
laer beweeg vanaf die openings-
prys, maar sluit na aan die 
hoogtepunt vir die dag. Daar 
word wel gewoonlik bevestiging 
verwag in die volgende verhan-
delingsessie met ’n negatiewe 
kandelaar wat volg. Die Hanging 
Man formasie word grafies 
voorgestel in Tabel1.viii.
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’n Doji word gevorm wanneer die 
openingsprys en die sluitingsprys 
binne ’n verhandelingsessie feitlik 
dieselfde is, wat dus ’n gevoel van 
besluiteloosheid tussen kopers en 
verkopers aandui. Deur die Doji 
te analiseer saam met ander kan-
delaarformasies, kan ’n moontlike 
ommekeer van die huidige ten-
dens aangedui word. Tabel1.iii. is 
’n grafiese voorstelling van ’n Doji.

b) Bullish / Bearish Engulfing
Die Engulfing-formasie word 
gevorm wanneer die tweede 
kandelaar in die formasie se 
hoogtepunt en laagtepunt die 
vorige kandelaar se hoogtepunt 
en laagtepunt oorskry. Indien 
’n positiewe kandelaar gevolg 
word deur ’n negatiewe kandelaar 
aan die einde van ’n opwaartse 
tendens, kan ’n moontlike ten-
densommekeer verwag word. Die 
formasie word dan na verwys as 
’n Bearish Engulfing kandelaar-
formasie. Daarteenoor word ’n 

Bullish Engulfing kandelaarfor-
masie gevorm deur ’n negatiewe 
kandelaar wat gevolg word deur ’n 
positiewe kandelaar aan die einde 
van ’n afwaartse tendens, wat dan 
ook op ’n moontlike tendensom-
mekeer dui. Beide die Bullish en 
Bearish Engulfing kandelaarfor-
masies word grafies voorgestel 
in Tabel1.iv. en Tabel1.v. onder-
skeidelik.

c) Hammer / Inverted Hammer
Die Hammer kandelaarformasie 
is sekerlik een van die bekendste 
formasies in die finansiële markte. 
Die formasie word gekenmerk 
deur pryse wat redelik laag ver-
handel gedurende die verhande-
lingsessie, maar die prys sluit naby 
aan die hoogtepunt. Indien die 
Hammer formasies vorm aan die 
einde van ’n afwaartse tendens, dui 
dit ’n moontlike tendensomme-
keer aan.

Die Inverted Hammer vorm ook 
aan die einde van ’n afwaartse 

1 ‘n Prysgaping kom voor waanneer die 
openingsprys wesenlik verskil van die vorige 
dag se sluitingsprys, en dus ‘n gaping tussen 
die twee verhandelingsessies vorm. 
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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

*Kultivar is tans onder proef en is of sal dan oorweeg word om binnekort  
 ingedien te word vir registrasie.

Voersorghum variëteite vir
suksesvolle voervloeibeplanning
Sugargraze - Kuilvoer
(Soetsorghum x Soetsorghum)

Nutritop Plus - Meerdoelig
(Soetsorghum (BMR) x Sudan)

BMR 301 - Hoë voedingswaarde
(Sorghum (BMR) x Sudan)

Nutrifeed - Geen Blousuur
(Baster Pennisetum)

Jumbo - Hoë biomassa
(Ultra-laat blom Sorghum x Sudan)

Sentop - Weitipe
(Sorghum x Sudan)

K2 Sudan - Puik hergroeier
(Sudan x Sudan)

PAC 8288 - Blaarryke weiding
(Sudan x Sudan)

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

SY 4200
SY 4045
NK ADAGIO CLAGUARA 6*

MG 360 CP*
MG 305 CP

Sonneblompakkette vir ekonomiese
en volhoubare produksie

Geelmieliepakkette vir effektiewe
risikobestuur

KKS 8326 B

KKS 8214 R
KKS 8216 BR

KKS 4410

KKS 4412 B
KKS 4474 R
KKS 8408 R
KKS 8410 BR

YieldGard® en Roundup Ready Corn 2® is geregistreerde
handelsmerke van Monsanto SA (Edms) Bpk.

Witmieliepakkette vir volhoubare
produksie
KKS 8301
KKS 4479 R
KKS 8403 R
KKS 4581 BR

Senwes Scenario 2881.indd   1 2016/08/30   10:49:46 AM
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e)  Stars
 i. Shooting Star
Die Shooting Star is soortgelyk aan 
die Inverted Hammer, met die ver-
skil dat die kandelaarformasie aan 
die einde van ’n opwaartse tendens 
vorm. Die formasie vorm indien 
die mark redelik hoog verhandel 
gedurende die verhandelingsessie, 
maar na aan die laagtepunt vir die 
dag sluit. Die Shooting Star word 
grafies voorgestel in Tabel1.ix.

ii. Morning Star
Beskou as een van die beduidend-
ste kandelaarformasies, vorm die 
Morning Star deur ’n kombinasie 
van drie kandelaargrafieke aan die 
einde van ’n afwaartse tendens 
(soos grafies voorgestel in Tabel 
1.x.). Die eerste kandelaar is ’n 
negatiewe kandelaar, waarna ’n 
Doji vorm, met ’n positiewe kan-
delaar wat die formasie voltooi. 
Hierdie dui op die magsbalans 
wat verskuif van die kopers na die 
verkopers en dus 'n moontlike 
tendensverandering.

iii. Evening Star
Die Evening Star is die teenoor-
gestelde van die Morning Star 
formasie en word dus ook as een 
van die belangrikste kandelaar-
formasies geag. Soos die Morning 
Star word die Evening Star gevorm 
deur drie kandelare, naamlik ’n 
positiewe kandelaar, Doji en laas-
tens ’n negatiewe kandelaar. Die 
formasie dui op ’n tendensomme-
keer indien gevorm word aan die 
einde van ’n opwaartse tendens. 
Die Evening Star formasie word 
grafies geïllustreer in Tabel1.xi.

f ) Dark Cloud Cover
Die Dark Cloud Cover kandelaar-
formasie vorm in ’n opwaartse ten-
dens met ’n negatiewe kandelaar 

wat die vorige verhandelingsessie 
se positiewe kandelaar oorskadu, 
soos grafies voorgestel in Tabel 
1.xii. In dié geval dui die formasie 
op ’n sterk tendensommekeer.
 
g) Piercing Pattern
Die teenoorgestelde van die Dark 
Cloud Cover is die Piercing Pattern, 
met die verskil dat ’n posi tiewe 
kandelaar die vorige verhandeling-
sessie se negatiewe kandelaar 
oorskadu. Die kandelaarformasie 
vorm in ’n afwaartse mark wat dan 
ook ’n moontlike sterk tendens-
verandering aandui. Die Piercing 
Pattern word grafies voorgestel 
deur Tabel1.xiii.

h) Inside Candle
Die Inside Candle formasie vorm 
deur die vorige verhandelingsessie 
se kandelaar wat die huidige sessie 
se kandelaar oorskry (die hoogte- 
en laagtepunte van die eerste ver-
handelingsessie oorskry die tweede 
verhandelingsessie se hoogte- en 
laagtepunte). Die formasie dui 
’n besluiteloosheid tussen kopers 
en verkopers aan. Die formasie 
kan beide positiewe en negatiewe 
formasies wees, afhangend van die 
rigting van die heersende tendens. 
’n Moontlik tendensommekeer 
word dan aangedui aan die einde 
van ’n sterk tendens. Tabel 1.xiv. 

is ’n grafiese illustrasie van die 
Inside Candle formasie.

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 fundamen-
tele analise te kombineer om 
sodoende die beste moontlike 
besluit te kan maak, aangesien 
’n breek deur ’n langer termyn 
ondersteuningslyn gewoonlik 
gekoppel kan word aan funda-
mentele 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 prys-
formasies aangedui word. Die 
komende artikel sal verder fokus 
op die identifisering en ontleding 
van verskillende prysformasies.

Vir meer inligting of om kom-
peterende 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.  

SAFEX SCENARIO’S MET SUSARI 
> VERVOLG VAN BLADSY 39

RUBRIEK
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El Niño of La Niña 
Bestuur stikstof (N) in die grond om maksimum mielieopbrengs, 
maksimum wins en minimum risiko te verseker 

Die hoeveelheid ontleedbare 
anorganiese N wat deur-

lopend gedurende die groeiperiode 
in die grond moet wees vir mak-
simale opbrengs verskil nie van El 
Niño (droog) na La Niña (nat) of 
gemiddelde reënvalseisoene nie, 
hoewel die werklike opbrengs, 
winsgewendheid, en risiko van 
mielieproduksie in ’n baie groot 
mate tussen die omstandighede 
kan verskil. 

Die hoeveelheid N wat deur 
die gewas opgeneem en benut 
word verskil egter ook in ’n baie 
groot mate tussen droë en nat 
seisoene. Daarom kan verwag 
word dat meer stikstof tydens ’n 
nat seisoen toegedien sal word 
ten einde die hoeveelheid stikstof 
in die grond deurlopend op ’n 
bepaalde drempel te handhaaf. 
Na afloop van ’n droë seisoen 

kan verwag word dat daar meer 
N in die grond oor sal wees wat 
vir die volgende seisoen effektief 
benut kan word. Deur ’n bepaal-
de N-drempel gedurende elke 
seisoen te handhaaf sal daar dus in 
effek oor seisoene volgens verkreë 
opbrengs en dus stikstofverwyde-
ring uit die grond bemes word. 

Verliese en toksiese effekte van 
N word egter baie sterk deur ’n 
tekort of oormaat reën beïnvloed. 
Afgesien van grondmetings van 
N kan die keuse van N-bron en 
bestuurspraktyke ’n belangrike rol 
speel om hierdie nadelige effekte 
te bekamp.

 Die El Niño verskynsel 
gaan ook gepaard met hoë tem-
perature wat vervlugtigingsver-
liese van ammoniakvormende 
N-bronne soos ureum bevorder. 
Ammoniakverliese kan van opper-
vlaktoedienings sowel as grond-in-
gewerkte toedienings onstaan 
wanneer die bogrond uitdroog. 
Ammoniak naby plantwortels sal 
onder droë omstandighede toksies 
wees. Urease inhibeerders soos 
NBPT sal die vervlugtiging en 
toksisiteit van ureum verminder 
of vertraag maar nie uitskakel nie. 
KAN is selfs by hoë temperature 
baie min vervlugtigend en in ’n 
baie gekonsentreerde vorm slegs 
matig toksies. Hiervolgens behoort 
die bandplasing van ammoniak-

vormende N-bronne in hoë kon-
sentrasies met planttyd, maar selfs 
ook voor planttyd, vermy te word.

Die La Niña verskynsel gaan 
ook gepaard met hoë intensiteit 
van reën wat tot die loging van N 
in goed gedreineerde gronde of tot 
waterversadigde profiele in swak 
gedreineerde gronde aanleiding 
gee. Ureum-N en nitraat-N is ewe 
loogbaar, maar omdat nitraat-N 
baie vinniger opgeneem word as 
ureum-N, loog dit in effek min-
der. Ammonium-N loog baie min 
en is ook vinniger opneembaar 
as ureum-N. KAN sal dus ook 
minder loog as ureum. Voorplant-
toedienings behoort eerder weens 
die risiko van loging vermy te word 
en meervoudige naplanttoedienings 
oorweeg te word. 

N word nie effektief opgeneem 
in gronde wat vir lang periodes 
met water versadig is nie. Suurstof 
is nodig vir N-opname en vir die 
nitrifikasieproses. Gevolglik sal hoë 
konsentrasies ammonium-N en 
nitriet-N ontstaan wat toksies is. 
Nitraat-N, opgelos in grondwater 
naby die grondoppervlakte word 
deur die denitrifikasieproses in 
atmosferiese N omgeskakel en ver-
loor. Vertikale of laterale dreinering 
van gronde behoort die probleem 
te verbeter.

Vir navrae en aankope van 
KAN 28 kontak gerus u naaste 
AFGRI Town&Country, Farm 
City en Senwes Village tak, 
han dels  merke van Hinterland. 
Vir produkinligting kontak u 
Sasol-verteenwoordiger. Let wel: 
Raadpleeg ’n gekwalifiseerde land-
boukundige vir lokali teitspesifieke 
toepassings. 

 DR ERIK ADRIAANSE
 BESTUURDER: PRODUKONTWIKKELING  

EN TEGNIESE ONDERSTEUNING



SENWES Scenario  • OKT/NOV 2016  43   

•••••••••••••

 GERRIT OOSTHUIZEN
 SENIOR AGRONOOM

Oordeelkundige beplanning 
        is noodsaaklik

Die variasie in die hoeveel-
heid reën ontvang, sowel 

as die verspreiding van die reënval, 
het gewissel van redelik tot baie 
min as gevolg van die El Niño toe-
stande wat geheers het. Gelukkig 
lyk dit of La Niña toestande in die 
huidige seisoen gaan heers, wat 
die vooruitsigte vir ’n beter seisoen 
verbeter. Die winterreën wat oor 
groot gebiede voorgekom het, het 
ook gehelp om die grondwater-
vlakke in die gronde te verbeter. 

 Vir beplanning van die 
2016/17 seisoen se opbrengs-
mikpunte behoort grondwa-
terevaluasie ’n belangrike oor-
weging te wees. Indien u oor 
grondkaarte beskik (die lande 

is gekarteer), neem gerus ’n 
grondboor en gaan kyk hoe die 
grondwatertoestande in die ver-
skillende gronde/lande lyk. Self 
al is die grond nie gekarteer 
nie, kan grondwaterinspeksies 
nog steeds gedoen word. Plant 
die natter lande eerste en gee 
die droër lande kans om nog 
water op te gaar. Historiese kli-
maat- en opbrengsdata behoort 
ook in ag geneem te word.

	Hou by beproefde praktyke en 
wees realisties in jou beplan-
ning. 

	Opgegaarde of gestoorde 
grondwater is ’n noodsaaklike 
buffer om die oes in kritieke 
tye te help. Bewerkingstelsels 
behoort ten doel te hê om 
verdamping vanaf die grondop-
pervlak asook transpirasieverlies 

RUBRIEKAGRIWENKE

DIE VORIGE SEISOEN IS GEKENMERK AS ‘N SEISOEN 

VAN UITERSTES OOR DIE GROOTSTE GEDEELTES VAN 

DIE SENWES BEDIENINGSGEBIED. 

deur onkruid tot die minimum 
te beperk.

 Die kultivarpakket behoort 
deur kultivarevalueringsdata 
gerugsteun te word.

 Baseer plantpopulasie en 
rywyd tes op grondpotensiaal.

 Die grondoppervlak behoort 
sodanig te wees dat vinnige en 
harde reënbuie benut en afloop 
tot die minimum beperk word.

 Indien planttyd uitloop en 
die grond nog relatief droog 
is, moet die boerdery nie aan 
onnodige risiko blootgestel 
word nie.

Kontak Senwes Landboudienste 
vir die volgende dienste:
• Meganisasiebeplanning
• Grondwaterbepalings
• Grondpotensiaalbepalings
• Grondkartering (fisies en che-

mies) met toepaslike aanbeve-
lings

• Verbouingsriglyne 
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Grafiek 1. VSA opbrengste in skepels per akker.

Grafiek 3. R/$-wisselkoers beweging.

September 2016 
Markverwikkelinge
THYS GROBBELAAR

GRAANMARKVOORUI TSIGTE

SENIOR GRAANANALIS, SENWES GRAINLINK

DIE DOEL VAN DIE ARTIKEL 

IS OM NET ’N BREË MARK-

OORSIG TE GEE AANGESIEN 

DAAR ’N REDELIKE TYDS-

VERLOOP TUSSEN DIE SKRYF 

VAN DIE ARTIKEL EN DIE 

PUBLIKASIE DAARVAN IS.

INTERNASIONALE FUNDAMENTELE FAKTORE

Internasionale ekonomiese situasie
Die internasionale ekonomiese situa-
sie het sedert die skryf van die vorige 
artikel nie veel verander nie. Die 
wêreld groeikoers is onder druk en die 
wêreld se tweede grootste eko nomie, 
China, verander van ’n verwagte hoof-
saaklike produksie-ekonomie na ’n 
hoofsaaklike verbruikersekonomie. Dit 
laat die vraag na verskeie kommoditeite 
daal, wat op sy beurt die internasionale 
prys daarvan onder druk plaas.

Dollar/euro wisselkoersbeweging
Die meeste Internasionale uitvoerkwo-
tasies van grane en oliesade word in  
$/ton gekwoteer. ’n Sterk dollar maak 
grane dus relatief duur, wat die vraag 
laat daal en die prys verder onder druk 
plaas. Die dollar het sedert die begin 
van 2016 met sowat 7% verswak teen-
oor van die belangrikste geldeenhede 
soos die euro. Dit ondersteun van die 
belangrikste sagtekommoditeite tot ’n 
mate.

Energiepryse
Die Amerikaners gebruik sowat 34% 
van hulle mielieoes vir die vervaardi-

Grafiek 2. Die Amerikaanse geelmielieprys op CBOT (c/skepel).
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Grafiek 5. Afgeleide in- en uitvoerpariteite vir witmielies (USA mielies) Safex-Randfontein gebaseer - 09 September 
2016.
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ging van etanol. Duur mielies en 
lae ruoliepryse plaas die marges 
van etanolaanlegte onder groot 
druk en dit kan tot selfs negatiewe 
marges aanleiding gee, wat weer 
die sluiting van etanolaanlegte 
tot gevolg kan hê. Dit laat die 
verbruik van mielies daal, wat 
oordragvoorrade laat styg en op 
sy beurt weer groot druk op die 
mielieprys plaas. Tans is die Brent 
ruolieprys in die omgewing van 
$47.1 per vat teenoor die prys van 
$25.8 gedurende Januarie 2016. 
Die huidige lae mielieprys kan tot 
gevolg hê dat etanolaanlegte nog 
steeds positiewe marges realiseer. 
Tans realiseer van die groot eta-
nolaanlegte in die Amerikaanse 
mieliebelt positiewe marges van 
$16 tot $22 per ton mielies. 

Grafiek 4. Die kontant wit- en geelmielieprys verloop op Safex.

Dit het ’n positiewe effek op die 
Amerikaanse mielieprys.

Internasionale graan- en  
oliesadesituasie
Soos ons reeds weet sit die wêreld 
met groot oordragvoorrade van 
mielies, koring en sojabone. Dit 
het nie ’n positiewe impak op 
internasionale pryse nie. Die 
Amerikaners se Departement van 
Landbou het met hul nuutste 
vraag- en aanbodverslag hulle 
mielie- en sojaboonopbrengste 
en oeste hoër aangepas. Die 
Amerikaners gaan volgens die 
verslag die hoogste mielieopbrengs 
per oppervlakte in hulle geskiede-
nis oortref. Met die vraag- en aan-
bodverslag van 12 Augustus 2016 
het hulle ’n skatting van 175.1 

skepels per akker deurgegee.
Dit is in metrieke terme 10.97 

ton per hektaar. Die opbrengs sluit 
hul droëland- en besproeiingsmie-
lies in. Uit grafiek 1 is dit duidelik 
dat daar ’n sterk positiewe tendens 
oor tyd is ten opsigte van opbrengs 
per oppervlakte. Die tergende 
vraag is waar dit gaan eindig.  Tot 
op hierdie stadium kon mielie-
produksie in die wêreld byhou by 
die groeiende vraag na mielies ten 
spyte van die krimpende opper-
vlakte wat beskikbaar is vir mielie-
produksie.

Die groot mielieoes dra by tot 
groter wordende Amerikaanse oor-
dragvoorraad, asook tot die wêreld 
se groterwordende oordragvoor-
raad.

Met die groot oes op hande, die 
groot wêreldoordragvoorraad en 
die trae internasionale ekonomiese 
groei, is die mark nie so angstig 
om op mielies te sit nie. Dit plaas 
baie groot druk op die internasio-
nale prys. Die Amerikaanse mie-
lieprys was laas gedurende 2009 
by dié prysvlakke. Die CBOT 

GRAANMARKVOORUI TSIGTE
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mielieprys was op 4 September 
2009 op ’n vlak van $3.0 per ske-
pel. Die CBOT geelmielieprys het 
egter met $1.42 per skepel gestyg 
tot 10 Januarie 2010. Dit het 
gebeur, nieteenstaande die feit dat 
die dollar op dieselfde vlak gebly 
het, die ruolieprys stabiel was en 
die opbrengs opwaarts aangepas 
is. Ons moet onthou dat die 
Amerikaanse mie lieprys onder die 
Amerikaanse produksiekoste is en 
die mark weet dit. 

Dit gee gewoonlik daartoe 
aanleiding dat die prys onder steun 
word. Dit sal nie snaaks wees 
indien dit vanjaar weer ge beur nie. 
Die prys het die afgelope week 
ook begin herstel.

PLAASLIK
Wisselkoersbeweging
Die R/$-wisselkoers en die 
bereken de oordragvoorraad 
het die grootste effek op die 
prysvormings proses op die 
termyn mark. Indien grafiek 3 
met die verloop van die wit- en 
geelmieliepryse vergelyk word, 
kan daar ’n ooglopende verband 
waargeneem word. Die rand het 
sedert Januarie 2016 tot en met 
Augustus 2016 versterk, daarna 
het dit weer verswak en die afge-
lope paar dae het dit weer versterk. 
Die R/$-wisselkoers is die moeilik-
ste veranderlike om te voorspel en 
dit het seker die grootste impak op 
die prysvormingsproses.

Wit- en geelmielies
Gedurende Januarie 2016 het dit 
bekend geword dat Suid-Afrika 
midde-in ’n ernstige droogte ver-
keer. Witmielies het by R5 300 
per ton gedraai en geelmielies by 
R4 100 per ton. Dit is bekend 
dat dit baie duurder is om wit-

Grafiek 6. Die sonneblom/sojaboon kontant prysverloop op Safex.

mielies in te voer en dit is die rede 
hoekom die witmielieprys soveel 
hoër as die geelmielieprys is. Die 
prys van albei kommoditeite het 
sedertdien redelik afwaarts beweeg 
as gevolg van die versterkende 
rand. Die wit- en geelmielieprys 
was op ’n stadium R1 640 per ton 
uitmekaar. Die verskil is besig om 
te verklein omdat die mark verwag 
dat heelwat meer witmielies as 
geelmielies die komende seisoen 
aangeplant gaan word en witmie-
lies nie meer so skaars gaan wees 
nie.

Grafiek 4 dui die historiese  
berekende in- en uitvoerparitei te 
asook die Safex pryse wat vir wit-
mielies gerealiseer het aan. Dit 
is duidelik dat die witmielieprys 
binne drie maande van uitvoer-
pariteit tot invoerpariteit kan 
beweeg. Die mark verdiskonteer 
tans ’n baie groot oes vir die 
komende seisoen en dit is die rede 
waarom die Mei en Julie 2017 
kontrakte soveel laer as die pryse 
van naby-maande is.

Klimaat
Die voorspelde klimaat vir die 
komende seisoen het ook ’n 
deurslaggewende effek op die ver-
wagte mielieprys vir die komende 
seisoen. Produsente moet dit baie 
noukeurig dophou.

OLIESADEKOMPLEKS
Sonneblom en sojabone
Ons weet dat ons sojabone en 
sonneblom hierdie bemarkingsjaar 
moet invoer en daarom vorm die 
prys naby die afgeleide invoer-
pariteitsvlak. Die groot verskil 
tussen die sojaboon- en sonne-
blomprys is besig om te verklein. 
Die verwagting is dat ons die 
volgende seisoen weer sojabone en 
waarskyn lik sonneblom sal moet 
invoer en die twee kommoditeite 
kry dus redelike prysondersteuning.

OPSOMMING EN GEVOLGTREKKING
Hoë kommoditeitspryse was vir die 
grootste deel van hierdie somer-
seisoen aan die orde van die dag. 
Dit was as gevolg van die droogte 
en die swak rand. Die beweging 
van die rand is absoluut onvoor-
spelbaar en dit het ’n wesenlike 
effek op die kommoditeitspryse. 
Produsente sal dit baie goed moet 
dophou.

Alle oë is op die klimaat vir die 
nuwe seisoen. Sou ’n goeie seisoen 
volg met ’n groot oes, kan die wit- 
en geelmieliepryse wesenlik verlaag. 
Vastepryskontrakte moet egter nie 
vir ’n te groot deel van die verwagte 
oes aangegaan word nie. Sou dinge 
anders uitdraai as verwag, is dit baie 
moeilik om uit so ’n posisie te kom. 
Praat met jou graanverkryger. 

GRAANMARKVOORUI TSIGTE
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Die totale reënval vir Augustus 2016 vir die tradisionele Senwes-gebied.

Die kumulatiewe reënval vir die periode 1 Julie 2016 tot 31 Augustus 2016 in 
die Senwes-gebied.

 THYS GROBBELAAR
 SENIOR GRAANANALIS, SENWES 

GRAINLINK

Wat gaan die uitkoms van die
nuwe seisoen wees?

REËNVAL HIERDIE SEISOEN
Die somerseisoen reënval word 
vanaf 1 Julie jaarliks geneem. Julie 
het gemiddeld die laagste reënval 
van al die maande in die Senwes-
gebied, met ’n gemiddeld van 2.5 
mm. Dit het gemiddeld 46 mm 
gedurende Julie vanjaar oor die 
gebied gereën. Daar word soms 
beweer dat goeie reën gedurende 
die winter tot swakker reën in 
midsomer aanleiding gee. Sedert 
1904 was daar net 4 seisoe ne waar 
meer as 35 millimeter gedurende 
Julie oor die Hoëveld gereën het. 
Dit was die 1918/19, 1939/40, 
1943/44 en 1957/58 seisoene. Al 
vier seisoene het bogemiddelde 
reënval gerealiseer. Die 1943/44 
seisoen was die natste seisoen oor 
die Hoëveld sedert begin is om 
reën te meet. 

Dit het glad nie oor die groot-
ste gedeelte van die Senwes gebied 
gedurende Augustus gereën nie. 
Sien meegaande kaart.

Vir die eerste twee maande die 
seisoen is bogemiddeld reënval 
oor die tradisionele Senwes gebied 
ontvang. Daar is distrikte in die 
Senekal omgewing wat die hoog-
ste reënval vir Julie gemeet het in 
die geskiedenis.

Die meegaande kaart dui die 
gebiede aan met goeie reën die 
afgelope twee maande. Die reën 
het ’n baie goeie bydrae gelewer 
tot die oorgedraagde grondvog oor 
’n redelike groot gedeelte van die 
tradisionele Senwes gebied, wat 
bydra tot die optimisme dat ons ’n 
beter seisoen tegemoet gaan.

VOORUITSIGTE VIR DIE  
2016/2017 SEISOEN: 
Daar was redelike negatiewe berig-
gewing oor klimaatsvooruitsigte 
vir die komende seisoen die afge-
lope tyd. Nie alle weervooruitskat-
tingsdienste stem daarmee saam 
nie. Kom ons kyk na die stand 
van die belangrikste klimaatsindi-
katore.

Daar is ’n hele paar indikatore 
waarna weerkundiges kyk om die 

komende seisoen se verloop te 
voorspel. Die Suidelike Ossilasie 
Indeks is een van die belangrike 
indikatore en dui op die windrig-
ting waarin winde in die sentrale 
gedeelte van die Stille Oseaan 
waai. Indien die indeks negatief 
is, beteken dit dat winde in die 
Sentrale Stille Oseaan hoofsaaklik 
vanaf Australië na Suid-Amerika 
waai. Dit gee aanleiding tot warm-

> VERVOLG OP BLADSY 48
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Wat gaan die uitkoms van  
die nuwe seisoen wees
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er seetemperature in die NINO3-
4 gebied. Dit is gewoonlik nie 
goeie nuus vir die somerseisoen se 
reënvalverwagting in Suid-Afrika. 
Tans is die indeks redelik konstant 
na aan zero, wat ons op sigself nie 
so bekommerd maak.

Wat egter nog belangriker is, 
is wat met die seetemperatuur in 
die NINO3-4 gebied in die Stille 
Oseaan gebeur. Sou die gebied 
se gemiddelde seetemperatuur 
warmer as normaal wees, beteken 
dit dat dit ’n sekere invloed op 
die sirkulasiepatrone van vog in 
die wêreld het, wat gewoonlik 
negatief op die verwagte reënval 
oor Suidelike Afrika inwerk. Wat 
ons tot groot optimisme stem 
is dat die seetemperatuur in die 
NINO 3-4 gebied besig is om af 
te koel. Ons kom uit ’n periode 
waar die seetemperatuur in die 
betrokke gebied die hoogste in 
etlike jare was en ons het ’n sterk 
El Niño-episode ondervind met 
baie swak opbrengste in die weste-
like gedeelte van die somerreënval-
gebied.

Die afwyking van die see-
temperatuur in die NINO 3-4 
gebied word in die volgende 
twee kaarte aangedui. Hier word 
verlede sei soen se Augustus 2015 
seetemperatuurafwyking aange-
dui en ook die Augustus 2016 
seetemperatuur afwyking. Dit is 
duidelik dat die seetemperatuur in 
die NINO 3-4 gebied vanjaar baie 

kouer is as die vorige seisoen. Die 
kanse dat ’n volwaardige La Niña-
tipe seisoen vanjaar kan ontwikkel 
is groot. Soos ons al ondervind 
het, het La Niña-tipe seisoene 
gemiddeld beter gewasopbrengste 
gele wer as El Niño-tipe seisoene.

Wat ons bekommerd maak is 
dat meeste weervoorspellingsdien-
ste aandui dat die reënseisoen laat 
gaan begin, eers teen November. 
Ons dink aan die uiters swak toe-
stand van ons natuurlike en aange-
plante wei dings en uiters lae stand 
van ons vernaamste opgaardamme. 

Seetemperature-afwyking van 
gemiddeld Augustus 2015

Seetemperature-afwyking van 
gemiddeld Augustus 2016

Less than 2 below
2 to 1.5 below

0.5 to 0 below

1 to 1.5 above

1.5 to 1 below

0 to 0.5 above

1.5 to 2 above

1 to 0.5 below

0.5 to 1 above

Greater than 2 above

Die bostaande kaarte is dié van die 
Suid-Afrikaanse Weerdiens, wat 
die verwagte voorkoms van reën 
vir die komende seisoen aandui. 
Die verwagte tendens ten opsigte 
van later as normale lentereën 
word deur verskeie weervoorspell-
ingsdienste gedeel. Ons hoop egter 
dat die somerreën vroeër kom.

OPSOMMING EN GEVOLGTREKKING
Daar is heelwat rede vir optimisme 
oor die komende seisoen. Ons 
begin in die meeste gevalle met 
beter ondergrondvogtoestande en 
dit lyk of ons uit die greep van 
die pas afgelope El Niño-episode 
is. Wat ons bekommerd maak, is 
dat die reënseisoen redelik laat kan 
begin. Ons bid, hoop en vertrou 
vir uitkoms na die uiters droë 
toestande wat meeste produsente 
die afgelope paar jaar ondervind 
het. 
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Senwes was vanjaar deel van die 
Heilbron Boere ‘Treat’ Gholfdag 

wat op Vrydag, 29 Julie plaasgevind het. 
Daar het vanjaar 134 spelers deelgeneem 
en Senwes was een van die platinumbor-
ge. Senwes Grainlink, die Innovasiespan 
en John Deere het die dag bygewoon.

Volgens die president van die Heilbron 
Gholfklub en organiseerder van die 
gholfdag, Leonard Strydom, is dit die 
ideale geleent heid vir Senwes om naam 
te maak tussen die produsente. Hy 
noem verder dat meer as 700 mense 
die dag bygewoon het met bekende 
Afrikaanse sanger, Bok van Blerk, wat 
ook daar opgetree het. 

Die doel van die dag is vir land bou-
maatskappye, verskaffers en produsente 
om ’n dag saam te kan geniet en met 50 
uitstallers teenwoordig was die dag ’n 
reuse sukses. Dit was die tweede gholf-

dag wat gehou is, na die 
eerste een in 2015. 

Senwesters by die Heilbron Boere 'Treat' Gholfdag! Hier is 
Riaan Swart (Silobestuurder by Wolwehoek silo), Niklaas Brits 

(Silobestuurder by Heilbron silo), Ronnie Ladeira (Streeksbestuurder 
Grainlink: Noordstreek), Hennie Du Plooy (Streeksbestuurder 

Marktoegang: Noordstreek), Rynhardt Hauptfleisch 
(Senwes Innovasie) en Frans Dreyer (Bestuurder: Senwes 

Graanmakelaars).

Wouter van Niekerk, Silobestuurder by Weiveld silo, saam met 

nog produsente wat die Heilbron Boere 'Treat' Gholfdag bygewoon 

het! Louis van der Westhuizen (Weiveld), Wouter van 

Niekerk (Silobestuurder Weiveld silo), Hector van der 

Westhuizen (Weiveld) en Dolf du Plooy (Wolwehoek) het

 saam as ’n span gespeel.

Senwes Grainlink en die Hinterland span wat die dag saam gespeel het.
 Agter is Jacques van Rooyen (Produsent van Heilbron) Johan Botha 

(Senwes Graanverkryger), Kobus Weilbach (Produsent van Gottenburg), 
GF van Rooyen (Produsent van Heilbron) en Johan Weilbach 

(Produsent van Heilbron). In die middel is Willie Lombaard 
(Produsent van Gottenburg) en Wynand Nortje (Takbestuurder: 

Hinterland Heilbron). Heel voor is Pieter Steyn (Produsent 
van Wolwehoek).

Senwes deel van 
Heilbron Boere ‘Treat’ Gholfdag
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JAN-LODEWYK SERFONTEIN

KALIBERKEUSE IS ‘N ONDERWERP WAT TELKEMALE 

HERKOU EN BESPREEK WORD OM DIE BRAAIVLEIS-

VUUR EN TEEN DIE EINDE VAN ‘N JAGNAWEEK IS 

DAAR STEEDS NIE ‘N FINALE ANTWOORD NIE.

Die eerste vraag wat gevra 
word sodra kaliberkeuse 

bespreek word, is waarvoor die 
wapen aangewend gaan word. Vir 
selfverdediging sal ’n swaar, groot 
en ongemaklike .45 Auto nie die 
beste keuse wees nie. Vir die jag 
van gevaarlike wild sal ’n swaar, 
groot .375 H&H nie ’n slegte 
keuse wees nie. Hoe belangrik is 
die keuse wat jy maak vir ’n spesi-
fieke kaliber? Is nuwe, onbekende 
kalibers beter as die ouer, meer 
bekende kalibers? Is kaliberkeuse 
wel so belangrik soos wat ons dit 
afmaak, of word dit deur die ver-
vaardigers gebruik om nog meer 
kalibers in die mark te kry om 
meer verkope te doen?

Aangesien die jagseisoen van 2016 
iets van die verlede is, het ek gaan 
kyk na die voordele van ’n paar 
onbekende kalibers wat meeren-
deels vir baanskiet aangewend 
word. Met die duur pryse van 
wild en ’n paar ander faktore het 
baanskiet oor die laaste paar jaar 
meer gewild geraak en is kalibers 
vir dié doeleinde iets wat ons na 
kan kyk.

Een afdeling van baanskiet wat 
deesdae baie aftrek kry, is lang-
afstandskiet. Langafstandskuts 
is skuts wat elke aspek van skiet 
analiseer en bestudeer. Die wind, 

Kaliberkeuse vir
langafstandskiet

die koeël se BC en die looplengte 
is ’n paar aspekte wat goed ontleed 
word deur skuts. Natuurlik is die 
beste kaliber vir langafstandskiet 
ook iets wat hulle deeglik na kyk. 

Hoe bepaal jy dan die beste lang-
afstandkaliber? Ongelukkig is 
langafstandskiet ’n sport wat baie 
veranderlikes het. Die wind en die 
skut self is twee groot verander-
likes as dit by langafstandskiet 
kom. Daarom moet ons staatmaak 
op tegnologie om vir ons ’n beter 
antwoord uit te werk as wat ons 
self op die skietbaan kan sien. 
Met behulp van ’n rekenaarpro-
gram het die skrywers van www.
precisionrifleblog.com 4 kalibers 
gaan ‘toets’ om daarvolgens ’n 
besluit te maak met betrekking tot 
kaliberkeuse. 

Hulle het die volgende kalibers 
gebruik met die volgende ladings:

 6.5 Creedmore gelaai met ’n 
140 gr. koeël en ’n trompsnel-
heid van 2850 fps.

 6mm Creedmore gelaai met ’n 
105 gr. koeël en ’n trompsnel-
heid van 3100 fps.

 308 Winchester gelaai met ’n 
175 gr. koeël en ’n trompsnel-
heid van 2600 fps.

 26 Nosler (6.5 mm) gelaai met 
’n 140 gr. koeël en ’n tromp-
snelheid van 3300 fps.

Die applikasie het met die veran-
derlikes en baie ander inligting 
uitgewerk hoeveel skote ’n 
10-duim teiken op 700 treë 
sal raak skiet. Daar is wel in ag 
geneem dat alle ander verander-
likes dieselfde bly en dat daar geen 
menslike faktor betrokke is nie. 

Die uitslae van die 4 kalibers was 
as volg:

 80% van die 6.5 Creedmore se 
skote sal raak wees.

 79% van die 6 mm Creed-
more se skote sal raak wees.

 56% van die 308 Winchester 
se skote sal raak wees.

 89% van die 26 Nosler (6.5 
mm) se skote sal raak wees.

Ons hoef nie die spesifieke kaliber 
te gebruik wat in die toetse ge -
bruik is nie, maar slegs ’n kaliber 
wat die projektiel van dieselfde 
gewig en deursnit teen dieselfde 
spoed lanseer en ons behoort 
dieseflde resultate te kry. Wat ons 
wel uit die resultate sien is dat die 
6.5 mm koeël huidig meer akku-
raat is oor langer afstande as die 
308 se koeël. Op korter afstande 
behoort die verskil in akkuraatheid 
kleiner te wees. Daarom is die 
doel waarvoor die wapen aange-
wend word nog steeds die belang-
rikste oorweging by kaliberkeuse.

Die 140 gr. koeël van die 26 
Nosler (6.5 mm) teen 3300 fps is 
wel die wenner vir die spesifieke 
oefening, maar ongelukkig hou sy 
loop nie lank nie. Looplewe is iets 
wat ons op ’n ander naweek om ’n 
ander vuur oor sal gesels. 



By LEMKEN loop elke plantskottel 

soos ‘n planterkarretjie

SOLITAIR 9 MET KRISTALL 9 

�   Werkwydtes van 3 tot 6 m
�   Ry-afstande van 12,5 of 15 cm
�   Hoë presissie teen hoë spoed
�   Volg grondkontoere uiters goed

Die Solitair 9 van LEMKEN lewer nie net op sy eie puik resultate by die saai van fynsade nie, maar vermin-
der bewerkings wanneer hy met verskeie LEMKEN implemente verbind word. Elektriese metereenhede 
en druklugverdeling verseker akkurate plasing teen hoë spoed. Deur in een gang die grond te bewerk 
en te plant beteken dat die boer die saad vinniger in die optimale plantvenster kan in  kry.

Veelsydige metereenheid kan 

maklik ook kanola, sojabone, tef en 

ander fynsade hanteer

BLOU BETEKEN
SLIM ONTWERP VERMINDER 
BEWERKINGS

SOLITAIR 9 PRESISIELUGDRUKPLANTER

Kontak jou naaste andelaarh  om meer oor LEMKEN uit te vind

Karel Munnik, D irekteur  , 082-412-2577, k.munnik@lemken.c  om
Blackie Swart, A reaverkoopsbestuurder, 082-404-9651, b.swart@lemken.com
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DS. CAREL BOTMALEES: Job 3:1 tot 26

KAN ‘N MENS WERKLIK DIE PUNT BEREIK WAAR JY 

JOU GEBOORTEDAG VERVLOEK OMDAT JOU HELE 

LEWE VIR JOU WALGLIK IS?

Kom ek begin deur te sê 
dat dit wel al gebeur 

het - in die lewe van Job: “My 
hele lewe walg my... Ek het so 
’n hewige afkeer in my lewe, dat 
ek daarvan wil braak.” Dit is 
die strekking van Job se woorde 
wanneer dit direk uit Hebreeus 
vertaal word.

Die rede hiervoor is die gewel-
dige swaar verliese wat Job gely 
het. As jou plaaslike koerant 
hieroor sou skryf, sou die 
koerantopskrif heel waarskynlik 
as volg gelyk het: “Gesiene boer 
verloor alles”, of “Sakereus stort 
in duie”. Die inhoud van die 
berig sou uitgebrei het op die 
rooftogte waaronder die plaas 
deurgeloop het, op die weerlig 

Stres 
vat aan my hart

N BOER MAAK   N PLAN' '

wat die kleinvee en die wagters 
doodgeslaan het en sy gesin wat 
tragies saam in een huis gesterf 
het. Jou hele omgewing sou 
deur hierdie berig getref wees 
en almal sou vir weke daaroor 
praat. En asof dit nie genoeg was 
nie, plaas die koerant ’n rukkie 
later weer ‘n berig - oor dieself-
de man. Hierdie keer het hy sy 
gesondheid verloor. Hy het nie 
net alles verloor wat hy besit het 
nie, maar selfs sy liggaam was 
nou oortrek met pynlike sere. 
Hy het nou op die ashoop gesit 
en sy sere met potskerwe gekrap. 
“Waarom moes God dan die 
lewenslig gee aan ’n man wat net 
swaarkry, waarom moes Hy lewe 
gee aan ’n man wat so bitterlik 
ly?” (Job 3:20). So swaarkry dat 

hy sy eie geboortedag vervloek?

Ek is oortuig dat baie van ons 
sterk aanklank sal vind by dit 
wat Job probeer sê, ons wat 
ie  wers in ’n beroep staan van 
watter aard ook al, ons wat 
voortdurend blootgestel is aan ’n 
nimmereindigende reeks poten-
siële verliese van ons bronne. 
Trouens, niemand kan vandag 
staatmaak op stabiliteit nie en 
daarom is elkeen, ongeag sy 
beroep, baie kwesbaar. Enige 
iets kan enige oomblik met jou 
bronne gebeur. Daar hang ’n 
voortdurende swaard oor jou 
kop, ’n swaard wat jou lewe 
binne ‘n oomblik onherroeplik 
kan verander. En ek sou verstaan 
as jy ook sou wonder waarom 
God jou dan in jou beroep, jou 
werkkring of jou eiesoortige 
lewensituasie geplaas het as 
jou hele lewe dan net moeite, 
verdriet, onsekerheid en vrees 
is - soveel so dat jou lewe vir jou 
walglik is!

Die vraag is nou net: Hoe 
ge beur dit dat ‘n mens, afgesien 
van traumatiese verliese, saam 
met Job op die emosionele 
ashoop beland? Of ’n mens dit 
ook op Job se geval van toe-
passing kan maak, sou ’n mens 
nie kon sê nie, maar vanuit die 
sielkunde kan ’n mens wel dit 
verklaar.

Hou die volgende uitgawe dop 
hiervoor. 
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‘I’VE LOOKED AT CLOUDS FROM BOTH SIDES NOW; 

FROM UP AND DOWN, AND STILL SOMEHOW, IT ’S 

CLOUD’S ILLUSIONS I RECALL; I REALLY DON’T 

KNOW CLOUDS AT ALL’ (Joni Mitchell)

At a recent media roundtable, 
Ag Outlook 2016, Ernst 

Janovsky of Absa Agribusiness 
remarked that we need to embrace 
technology. Technology will play 
a key role in helping farmers 
to thrive and meet global food 
demands. We have already looked 
at a few different useful technolo-
gies which are available like drones 
and computer-driven tractors, but 
this month my thoughts are of 
CLOUDS! 

Like most farmers I tend to watch 
the skies closely. I love watching 
clouds in all their majestic forma-
tions. Clouds heighten my aware-
ness of God the Creator and fill 
me with awe! I love it when thun-
der clouds roll in bringing rain. I 
also remember happy moments 
lying on my back, watching 
clouds drift by, trying to identify 
the shapes against the blue sky… 
But never could I have imagined 
that one day I would be thinking 
about “the Cloud” as a tool for my 
business! 

A recent phone call from Son 
No.2 had me listening to his sad 
tale that his faithful computer 
from university had “crashed” and 

he’d “lost EVERYthing”!!! All his 
information, all his photo’s … 
ALL gone. The technician said the 
laptop’s brain was “fried”- What 
a calamity! IF ONLY my son had 
been using “The Cloud” then all 
his information would have been 
stored there, the computer could 
have “crashed” - and the biggest 
disaster would have been the need 
to purchase a new computer!

Actually, most of us are using 
the cloud already, whether it’s 
via email, instagram or facebook 
uploads. But there is a difference 
to using the cloud through these 
tools and actively choosing it as a 
tool and getting to know how to 
use it to our own benefit.

SO WHAT EXACTLY IS THE CLOUD?
It is not a physical thing or place; 
rather it is a network of servers. 
When something is ‘in the cloud’ 
it means it’s stored on Internet 
servers instead of on your com-
puter’s hard drive. If you take a 
photo with your cell phone it 
is stored on your phone’s inter-
nal memory drive but once you 
upload and post that picture to 
Instagram, Pinterest or Facebook 
you are effectively uploading it to 
the cloud. 

WHY DO PEOPLE CHOOSE TO  
USE THE CLOUD?
The main reason for using the 
cloud is convenience and reliabil-
ity. All web-based email services 
like Gmail and Yahoo use the 
cloud; so the information is stored 
on servers and not the computer’s 
hard drive. This means you can 
recover your information from any 
computer with an internet con-
nection. It also means that if any-
thing happens to your computer, 
your emails are recoverable. This is 
why many students actually email 
themselves their files at the end 
of a work session - Imagine the 
heartbreak if an almost completed 
dissertation were to be lost on a 
“crashed “computer!

All types of information can be 
stored in the cloud including files, 
emails, photographs and video 
clips. Then these are accessible 
from any computer or mobile 
device with internet connection. 
The cloud is a useful way to ‘back 
up’ data. You can even set your 
computer to automatically back 
up your data to the cloud, so if 
ever your computer is lost, stolen 
or damaged the files are still recov-
erable from the cloud. The cloud 
also makes it possible to share files 
with several people at the same 
time if you so wish. For example, 
you can upload a batch of photos 
to a folder which you then share 
with interested friends or team 
members by adding them as inter-
ested parties.

The cloud 
– it’s not an illusion
JENNY MATHEWS

FUTURE FOCUS
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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

Many businesses have made a 
financial decision to move their 
files onto the cloud. This means 
they no longer have to buy their 
own hardware equipment which 
tends to depreciate or outdate too 
quickly. Now their only costs are 
incurred by how and when they 
use the cloud and their programs 
are easily updated. Business peo-
ple have a world of possibilities 
at their fingertips via the internet 
instead of being limited by the few 
programs available from software 
packages bought by the company. 

Two of the most popular servers 
in the cloud are iCloud, specif-
ically designed for Apple users, 
and Google Drive. iCloud is a 
tool which keeps all Apple devices 
connected and securely stores all 
photos, videos and documents. 
The popular ‘Find My iPhone’ 
app operates in the cloud and 
helps you find your missing 
phone. Google drive is available in 

two ways – either as an App (but 
apparently this can slow down 
the computer and use a lot of 
your data) or online through your 
Gmail account (which I am reli-
ably informed is the better option 
as it works just as efficiently). 
Google Drive starts you off with 
15 gigabyte of free online storage 
from Google with the option to 
buy more. Basically whatever you 
decide to upload onto the cloud 
will follow you wherever you go 
and be available from any smart-
phone, tablet or computer – what 
more could we want?

HOW SECURE IS THE CLOUD?
The cloud environment is as vul-
nerable as any other traditional 
network to breaches of security. 
Ultimately you are responsible 
for protecting our own data. Your 
information stored in the cloud 
is as safe as how well you manage 
your password. We all need to be 
savvy when using the internet, 

whether it’s while opening 
emails or being alert to any 

unusual reports. Phishing, 
fraud and other exploitation 

will not stop, so the secret is to 
change your passwords regularly, 
make sure they are not ‘obvious’ 
and at all times protect your cre-
dentials from being stolen.

As far as agriculture is concerned 
we may think that we will not 
need to learn to use these new 
tools, but those who do make 
time to do so will become more 
efficient and easily adapt to new 
technologies as they arrive at the 
farm gate. The agricultural sector 
is being transformed by the use 
of data and increasingly in the 
future we will see innovative new 
uses from yield optimisation to 
fertiliser management and new 
apps will become available on our 
phones to make our farming more 
efficient and informed. 

My next article will look at useful 
Apps and I would love it if you 
would drop me an email naming 
your favourite app so I can explore 
and share it with others here.
Email: jenjonmat@gmail.com 

FUTURE FOCUS

When something is ‘in the 
cloud’ it means it’s stored  

on Internet servers instead 
of on your computer’s 

hard drive.
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DS. WILLIE BOTHALEES: Markus 5:36-43

Jesus het dadelik saam met 
hom gegaan. Terwyl Jesus nog  

   op pad was, kom van Jaïrus se 
mense met die gevreesde tyding 
daar aan. Sy dogtertjie is nou net 
oorlede. Die laaste bietjie hoop 
wat hy gehad het, word verpletter. 
Jesus stel hom egter gerus: “Moet 
jou nie ontstel nie. By maar net 
glo!”

By Jaïrus se huis was dit chaos. 
Professionele roubeklaers het 
tydens sterftes by huise opgedaag. 
Die mense was histeries. Die 
roubeklaers wat op fluite gespeel 
en hande geklap het, het die 
tragiek van die oomblik beklem-
toon. Toe Jesus opmerk dat die 
dogtertjie net slaap, word Hy 

uitgelag. Die dood was immers vir 
hulle onmiskenbaar.

In die binnekamer het Hy die 
kind aan haar hand geneem en 
gesê: “Talita, koemi!” Dit beteken: 
“Dogtertjie, Ek sê vir jou, staan 
op!” Sy het dadelik opgestaan en 
begin loop. Dat sy kon loop en 
dat sy iets te ete moes kry sou vir 
die mense ’n teken wees dat sy 
weer gesond was en lewe.

In die verhaal leer ons dat Jesus 
se bomenslike krag onmiskenbaar 
is. Jesus is in staat om situasies 
wat menslik hopeloos lyk, te 
verander. Situasies so hopeloos 
soos die dood. Die opwekking van 
die dogtertjie se dood eggo die 

‘N RAADSLID VAN DIE SINAGOGE HET BY JESUS 

AANGEKOM EN VOOR HOM NEERGEVAL. ‘N MENS 

KAN SY DESPERAATHEID, ANGS EN DRINGENDHEID 

HOOR WANNEER HY SÊ: “MY DOGTERTJIE LÊ OP 

HAAR UITERSTE. KOM LÊ TOG U HANDE OP HAAR, 

SODAT SY KAN GESOND WORD, EN LEWE.” 

belangrike boodskap van Markus: 
“die Koninkryk van God het naby 
gekom”. 

Lyding is deel van die lewe. Markus 
is in sy beskrywing van die evan-
gelie ‘n realis. As Jesus, wat die 
Seun van God is, so bitterlik moes 
ly, moet Jesus se volgelinge ook 
weet dat lyding nie noodwendig 
by Christene verbygaan nie. Dit is 
egter van ontsaglike belang dat in 
hierdie lyding Jesus nie afwesig is 
nie.

Die verhaal wil ook die rol van 
geloof beklemtoon. Ons is geneig 
om ons geloof te verskraal tot 
“Jesus het vir ons sondes gesterf”. 
Geloof het ook ’n ander kant. Ons 
sien in Jaïrus ’n mens wat by die 
einde van menslike vermoëns en 
oplossings gekom het, en in geloof 
sy hand na Jesus uitstrek in die ver-
wagting dat Hy kan help. Tans leef 
ons in ’n tyd waarin ons geweldige 
vertroue in kundigheid en tegnolo-
gie stel. Dalk moet ons weer hierdie 
faset van geloof herontdek.

In hierdie verhaal verander Jesus 
menslike desperaatheid, angs en 
smeking na verwondering - van uit-
gelag word na stomheid van verba-
sing. Jaïrus se naam is die Griekse 
weergawe van Jaïr, en dit beteken, 
God lig op.

Die lyding van hierdie wêreld word 
ons nie weerhou nie, maar as ons 
nie meer weet waarheen om te gaan 
nie, leer die verhaal ons dat Jesus 
ons uitgestrekte hand van geloof 
nooit wegwys nie. 

God lig op

KOS VIR DIE SIEL
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 CARL KIRSTEIN

Voorbereiding van grond en bemesting (onthou gaan 
groen en gebruik organies) moet nou voltooi of ge-

doen word. Alle snoeiwerk is nou gedoen en ons konsentreer 
op die verplant en opbreek van plante. Alle siergrasse kan 
nou opgebreek word en in massas geplant word. Dit gee jou 
tuin ’n park-effek as plante in massas geplant word.

Onthou asseblief dat ons waterprobleem nie gaan ver-
beter nie, so groepeer watervriendelike plante asook dorstige 
plante saam om te bespaar.

Ek grawe vir ’n dorstige bedding die area uit tot omtrent 
30 cm en voer dit dan uit met industriële swart plastiek. 
Druk dan ’n paar gate in en sit die grond terug en beplant. 
U sal sien dat die bedding minder besproei moet word en u 
sal ’n tropiese fokuspunt kan hê.

Indien moontlik google Bromedias, wat goeie fokus-
plante is en min versorging vereis. Hulle kom in ’n groot 
verskeiden heid voor, van vol son tot skaduwee, epifilies en 
grondplante.

’n Grasperk kan jou tuin maak of breek. Dit is belangrik 
om jou grasperk nou baie kort te sny. Dit moet ook belug 
word en bemesting kry. Grasperke wat baie ongelyk is moet 
opgevul word met riviersand. Dit is dan voordelig om ’n 
dun lagie erdwurmkompos oor jou grasperk te strooi. Ge-
bruik GO GREEN van PROTEC te vir bemesting.

Hou u grasperk so kort as moontlik om te verhoed dat 
dit ’n vrot lagie tussen die wortels en die blare kry.

Die mees effektiewe aanwending van water is vroeg in die 
oggend om verdamping te beperk.

As u Clivias wil aanskaf, is dit nou ’n goeie tyd aangesien 
hulle nou blom en jy die kleure kan sien. Onthou, dit is ’n 
boslelie en dit hou dus van skaduwee en koel voete. Sit dus 
’n lagie bas of kompos om hulle.

Ter afsluiting: Lente is hier, so die geluk is dat die geld 
wat ons spaar op diëte vir ’n somerlyfie, nou gebruik kan 
word vir plante. 

VERDANT KWEKERY: 018 468 2437  
LANDSCAPING: CARL KIRSTEIN:  071 285 1523

SMS Senwes, Hannon en jou naam,  
telefoonnommer  en e-posadres na 31 022 

voor 30 November 2016 om ’n kans te staan 
om een van twee geskenkpakke van Intense  

Hydrating Moisturiser en Rehydrating  
Moisture Mask ter waarde van R1 310 elk.
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 uitgawe (Junie/ Julie 2016) is as volg:

CUM:  Serge Stahl.  Hannon: Hannetjie Blignaut van Vereeniging,  
Johan Uys van Strand. 

HANNON se Intense Hydrating Moisturiser 
tesame met die Rehydrating Moisture Mask 
is ’n vog- en energieopwekker ideaal vir droë, 
gedehidreerde, skilferagtige velle of enigie-
mand wat sukkel met ’n dowwe gelaat. 

Gebruik die Hydrating Moisture Mask tot 
twee keer ’n week, wat die vel opmerklik meer 
uitgeplomp en met ’n pragtige glans laat.

Die Intense Hydrating Moisturiser is ’n 
baie ryk vogroom vir uiters droë en gede hi - 
dreerde veltipes, veral as jy in ’n baie droë 
klimaatstreek bly. Gebruik die Intense Hy-
drating Moisturiser soggens en saans. Jou vel 
behou ’n langdurige glans en voel soepel en 
bevogtig.

Lente IS HIER!

Promosie geldig 
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Launch deals!
R3,13000
Launch deals!

R2,99900
Launch deal!

INTENSE HYDRATING 
MOISTURISER EN  

REHYDRATING MOISTURE MASK
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Om moed te hê
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Stap die pad na vrede saam met  
Milanie Vosloo en die God van vreug de. In Jou Voet-
pad na VREDE vertel sy dat God wil hê Sy kinders 
moet deur Hom gelukkige en vervulde mense wees.

Die 366 dagstukke bespreek verskeie temas soos 
hoop, eerlikheid, nuut glo, gee en ontvang, geluk 
en jy kan maar net jý wees. Hierdeur sal lesers die 

versekering ontvang dat 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.

Boere en hul gesinne het nogal met tye baie 
moed nodig. Hulle moet immers met elke 

seisoen waag, is aan die natuur uitgelewer en dan 
word die uitdagings in ons land ook nie minder nie. 

Moed-hê is een ding. Om moed te hóú is egter iets 
heeltemal anders: Dis om áán te hou om die moei-
like, maar regte dinge te doen, ten spyte van groot 
teenstand. Dis om dag na dag toegewyd jou dagtaak 
te doen, al is jy gedaan en glad nie lus daarvoor nie. 
Dis om goedheid en liefde te blý gee – al vergeet an-
der hul dankies. Moed-hóú vra om onverpoos oor ‘n 
eindelose aantal balke te blý klouter. Daarom vra dit 
’n ander stuk sterkte... of dalk juis die erkentenis dat 
jy te swak is om dit self te doen. Dalk juis ’n groter 
afhanklikheid en ’n stywer-vashou aan die Man van 
Moed. ’n Dieper wete dat Hy by uitstek ’n Vader vir 
vraende vasbyt-mense is.

Jy hoef nie alleen moed te hou nie. Jy hoef maar net 
op jou knieë te bly. Dis daar, in jou Getsémané, waar 
Hy langs jou kom kniel en jou beker saam met jou 
drink. Dis op jou Via Dolorosa wat Hy jou kruis vír 
jou dra.  

Moed-hóú verg iets meer. Dit vra dat jy minder 
word... sodat Hy meer Hý kan wees. Jy deur Hom 
die lig kan sien. En kan wees. 

Hou in jou laagvoeltye vas aan: Mag Sy krag júlle 
krag word sodat julle glad nie ongeduldig word en begin 
moed verloor nie. Nee, staan vas en hou moed! Kolos-
sense 1:11b.

Here, dankie dat ek die moedhou-pad sáám met U loop. 
Amen. 

OM MOED AAN DIE DAG TE LÊ, VERG 

DAPPERHEID. OM DAG NA DAG MOED 

TE HÓÚ, VRA IETS VEEL MEER... EN 

MINDER...

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, telefoonnommer en 

e-posadres na 31 022 voor 30 November  2016.

Santam is ’n gemagtigde finansiële-diensverskaffer (lisensienommer 3416).

VANDAG SE 
BOERE IS 
MEER AS 
NET BOERE.
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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.

MILANIE VOSLOO

Wen

•••• RUBRIEK
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Deere.co.za

Die John Deere 15FX planter reeks: Wanneer jy 
die beste planttoerusting die nodigste het -
doelgemaak vir tydsbesparing en beheerde koste.

Vir jou 15FX Planter gesels met jou naaste John Deere handelaar.

EERSTE KEER  
REG DOEN.


