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WAT ‘N JAAR was 2016 vir die nuwe 
gevestigde handelsmerk van Senwes 
Equipment! En met prys op prys op 
prys het hulle omtrent die Kersfees-
gees gevier. Op die voorblad pryk 
Gert (Gerlu) Roos van Wonderfontein 
nadat hy in November die tweede 
been van die WEN GROOT met 
Senwes Equipment en John Deere 
kompetisie gewen het. In die proses 
het hy ‘n John Deere Gator 855D 
ter waarde van R230 000 ingepalm. 
Lees meer op bladsy 46 oor hierdie 
wenner.

Hy volg op Amanda Haasbroek 
wat vroeër vanjaar ‘n R10 000 John 
Deere klerebewys in die eerste been 
ingepalm het. Dan het Charl Fourie 
ook die R80 000 Mauritius-vakansie 
in die derde been van die kompe-
tisie gewen en hy en sy vrou Raisa 
gaan juis oor die vakansietydperk 
hul wegbreek geniet. Kersfeesgees 
is in die lug!

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

Maak seker jy ontvang die eScenario e-nuusbrief elke tweede maand vir 
relevante maatskappy- en bedryfsnuus. Teken in by www.senwes.co.za.



DES 2016/JAN 2017  •  SENWES Scenario2

••••

hoofredakteur

Marlon Abrahams 
Tel: 018 464 7349 

marlon.abrahams@senwes.co.za

redakteur

Aubrey Kruger
Tel: 018 464 7449

aubrey.kruger@senwes.co.za

advertensies

Mariëtte Hugo 
Tel: 018 464 7505 

mariette.hugo@senwes.co.za

ontwerp en uitleg

Mercia Venter 
mercia.venter@senwes.co.za

medewerkers

Dr Erik Adriaanse, Wèan Benadie, 
Ds Carel Botma, Ds Willie Botha, 

Carl Fourie, Japie Fransman, Thys 
Grobbelaar, Henfred Linde, Jenny 

Matthews, Susari Geldenhuys, Gerrit 
Oosthuizen, Jan Serfontein, Luan 

van der Walt, Vossie van Straaten en  
Milanie Vosloo.

subskripsie

Marie Erasmus
Tel: 018 464 7568

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

eienaar

Senwes, 
Posbus 31, 
Klerksdorp, 

2570
Tel: 018 464 7800

drukwerk

Colorpress
Tel: 011 493 8622

• Alle regte van die inhoud van Senwes Scenario 
word voorbehou ingevolge die bepalings van 
Artikel 12 (7) van die Wet op Outeursreg. 
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Die goeie van die droogte is 
dat ons op ons knieë ge

dwing word en moes bid vir reën, 
soos Senwes ook elke jaar doen.

Nog ’n vlagie motreën is die 
aankondiging van OneAgri, waar 
jy met een identiteit op verskeie 
platforms kan aanteken. Dan 
reën dit figuurlik John Deeres op 
Agrivan Boerdery met heelwerk
tuigbemarker, Kwek Dietrichsen, 
wat 33 van die 39 John Deeres aan 
hulle verkoop het. Soos reën ons 
verras het, was Gert of Gerlu Roos 
verras dat hy die John Deere Gator 
855D Gator gewen het. Hou ook 
die volgende uitgawe dop vir 'n 
artikel oor die wenner van die 
Mauritiusvakansie, Charl Fourie. 
En dan vertel Thys Grobbelaar 
ons ook meer oor reënvalvooruit
sigte in Druppels op die Dak. 

Baie van ons ken reën maar 
wat weet ons anders as dat dit 
druppels uit die hemelruim is?

NOG NOOIT WAS ONS 

SO VERLIG SOOS DIE 

AFGELOPE TYD TOE 

GENADEWATER IN 

OORVLOED IN GROOT 

GEDEELTES VAN DIE 

LAND VERWELKOM IS 

NIE. SO WORD ONS 

GESEËN NADAT ONS 

DIE AFGELOPE PAAR 

JAAR ERGE DROOGTE 

ERVAAR HET, MET 

DIE LAASTE SEKERLIK 

DIE ERGSTE OOIT.

Wel hier is bietjie pitkos! 
Reëndruppels is gewoonlik tussen 
so tussen 0.1 mm en 9 mm 
groot en anders as wat algemeen 
aanvaar word, lyk reëndruppels 
glad nie soos traandruppels 
nie en is hulle meer sferies.

Wat van spoed? Klein druppels 
van 0.5 mm val teen slegs  
2 m/s terwyl druppels tien keer 
groter (5 mm) teen 9 m/s of 
32 km/h neerstort. G’n won
der dit slaan so seer nie...

Ken jy die terme wat tydens 
nuus uitsendings gebruik word? 
Wel, die term ligte reën betek
en dit val so 2.5 mm per uur, 
matige reën is weer tussen 2.5 
en 7.6 mm per uur met swaar 
neerslae as 7.6 mm per uur 
of meer reën. Interessant!

Wêreldwyd is die jaarlikse 
gemiddelde reënval 990 mm en 
met talle gebiede wat minder 
as 250 mm die afgelope seisoen 
ontvang het, kan dit eintlik as 
woestynareas geklassifiseer word.

Soos ons die reën verwelkom, 
fokus ons ook op Welkom en die 
Odendaalsrus omgewing en val 
die kollig hierdie keer op Senwes 
produsent Uys van Heerden.

Laastens, net as jy al gewon
der het, die meeste reënval in 
’n betrok ke 24uur siklus was 
1 820 mm by ’n plek genaamd 
Foc Foc in die Indiese Oseaan.

’n Geseënde en reënerige 
 Kersfees word ’n ieder 
en elk toegewens.

Aubrey Kruger
REDAKTEUR

mailto:marlon.abrahams@senwes.co.za
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Die produsente lag breed oor die afgelope tyd se goeie reën wat oor 
verskeie gebiede uitgesak het.

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 SuidAfrikaners om ons 
produsente by te staan, aangesien 
hul bydrae krities is vir die voed
selsekuriteit van ons land en die 
plattelandse ekonomie.

DS JACKIE VAN ZYL
Tydens die biddag vir reën by Senwes 
Hoofkantoor in Klerksdorp.

“U hou die heelal en elkeen van 
ons so in die palm van U hand. 
Ons is net opgewonde om U te 
kom loof en prys. U is ons alles en 
U genade is genoeg. Of dit droog 
is, of dit nou reën, Hy hou dit so 
in Sy hand.”

SUID-AFRIKAANSE WEERDIENS 
Oor die feit dat dit nou reën na die 
droogte.

“DIE publiek word gewaarsku 
dat die land in die greep van 
ernstige droogtetoestande is. Dit 
is belangrik om ontwikkelings 
dop te hou wat die heersende 
vooruitsigte vir die somerseisoen 
kan verander.”

JOE MASWANGANYI
Senwes Groep Uitvoerende 
Direkteur 
Oor ons afhanklikheid van God en 
reën.

“ONS bedryf sou nie kon bestaan 
sonder God nie.”

TONIE ROSSOUW
Senior weervoorspeller van die 
Bloemfonteinse weerkantoor is baie 
positief oor moontlike reënval: 

“VAN die Vrystaatse damme kan 
dalk nog teen einde Desember 
en die Vaaldam teen middel 

Desember begin oorloop.”

MS NOMVULA MOKONYANE
Minister van Water en Sanitasie

Oor die vloede in Gauteng.

“DIT voel asof ons ingedoen is, 
want ons het nie gekry waarvoor 
ons gevra het nie. Daar is belowe 
dat as ons sou bid en offerandes 
bring, dit sou reën en ons genoeg 
water sou hê. Maar wat ons nou 
kry is soveel meer as waarvoor ons 
gevra het.”

MUSA MNTAMBO
Ezemvelo KZN Wildlife  
woord voerder 
Oor die feit dat die reën die druk op 
die natuurlewe sal verlig.

“ONS hoop dat ons nou die erg
ste beleef het en dat die droogte
siklus nou sy einde nader.”

ENCA WEERDIENS

“GENADIGLIK het die El 
Niñoepisode, wat tot ’n groot 
mate bygedra het tot die gebrek 
aan somerreën die vorige seisoen, 
nou besig is om te verdwyn. Die 
gevolg is relatiewe normale somer

reën vir die meeste gebiede in die 
vorm van donderstorms sedert die 
middel van Oktober.”

JANINE VILJOEN

Krugersdorp Nuusredakteur
“Ek sing in die reën en sal 
elke druppel wat ons ontvang, 
koester.”

STAAN PRODUSENTE 
BY IN DROOGTET YD

Pieter & Tshepo

Reën, reën 
lieflike reën!

ALLES EN NOG WAT

http://www.droogterampfonds.co
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DIS AMPTELIK - 

SENWES EQUIPMENT 

IS NOU DIE AMPTELIKE 

VERSPREIDER VAN DIE 

JCB PRODUKREEKS.

Die Groep Verspreidings
ontwikkelings direkteur 

van JCB, David LumleyWood, 
sê: “Die nuwe vennootskap tussen 
Senwes Equipment en JCB is ’n 
absoluut perfekte kombinasie.”

Senwes Scenario het met die 
besoekende JCB span, be staande 
uit David LumleyWood (Groep 
Ver sprei dings ont wikkelings 

direkteur), Andrew Boyers (Besig 
heids  ontwik kelingsbestuurder 
Afrika) en Matthew Barkas 
(Streeksbestuurder Afrika) gesels 
tydens ’n besoek aan Senwes 
hoofkantoor op Donderdag, 29 
September 2016.

LumleyWood het verduidelik 
waarom hulle Senwes Equipment 
as vennoot gekies het: “Senwes 
Equipment is ’n fantastiese, sterk 
en gerespekteerde vennoot. Ons 
het na ’n besigheid gesoek wat die 
landbousektor en klante in Suid
Afrika verstaan. Wat ons gekry het 
was Senwes Equipment, wat ’n 
goed gefinansierde en professio
nele organisasie is.”

Die twee dinamiese maatskap
pye is besig om ’n proses uit te rol 
na alle takke met die boodskap dat 

verkope en diens die belangrikste 
fokusareas sal wees  “Klante moet 
weet dat hulle gewaarborg is van 
naverkopediens.”

Alhoewel JCB meer bekend 
is vir die konstruksiekant van 
hul besigheid, is JCB egter ’n 
besigheid met toerusting vir 
’n hele reeks segmente  “Ons 
besigheid behels konstruksie, land
bou en mynwese.”

PRODUKTE
Sover dit produkte aanbetref 
sal ons aanvanklik fokus op die 
bachoe laaigraaf met ’n reeds 
gevestigde mark en, selfs meer 
opwindend, die teleskopiese 
hanteerders. Senwes Equipment 
se Besturende Direkteur, Ferdie 
Pieterse, het baie te sê oor hierdie 
nuwe era wat hulle nou saam met 
JCB betree. “Hierdie uitstekende 
produkte sal deel vorm van ons 

JCB EN SENWES EQUIPMENT: 
’n Perfekte kombinasie

JCB besoek Senwes hoofkantoor! Hier is Matthew Barkas 
(Streeksbestuurder Afrika), David Lumley-Wood (Groep 
Verspreidingsontwikkelingsdirekteur), Ferdie Pieterse 
(Senwes Equipment Uitvoerende Bestuurder) en Andrew 
Boyers (Besigheidsontwikkelingsbestuurder Afrika).

DES 2016/JAN 2017  •  SENWES Scenario

 AUBREY KRUGER
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SENWES WAS VANJAAR weereens deel van ‘n 
trotse span wat gesamentlik ‘n tjek van R456 
000 aan Agri Securitas oorhandig het tydens die 
2016 Agri SA kongres. Senwes, NWK, OFM en 
Afgri het die tjek gesamentlik aan Japie Grobler, 
Voorsitter van die Agri Securitas Trustfonds 
oorhandig met Danie Minnaar, Voorsitter van 
Senwes se direksie, wat Senwes verteenwoordig 
het. 

SENWES AANDEELHOUERS word 
hiermee in kennis gestel dat die groep se 
tussentydse resultate van die Senwes webtuiste 
www.senwes.co.za afgelaai kan word. Die 
resultate sal ook in Beeld, Landbouweekblad en 
Volksblad geplaas word en is op Money Web se 
webtuiste by www.moneyweb.co.za beskikbaar.

Die tussentydse resultate is ook aanlyn 
beskikbaar deur hierdie skakel http://senwes.
co/Interim2016 te volg of “Skandeer” die QR 
kode hierbo.

*Luister na RSG Geldsake se onderhoud met 
Senwes Hoof Uitvoerende Beampte, Francois 
Strydom, deur die skakel http://senwes.co/
FrancoisRSG16 te volg of hierdie QR kode te 
skandeer. 

portefeulje en sal geweldige waarde toevoeg tot ons land
bou en ligte industriële klantebasis.”

Die lys produkte sal insluit mini laaigrawe, swaar
diensvurkhysers, teleskopiese laaigrawe en meerdoelige 
hanteervoertuie.

UITSTEKENDE DIENS
Pieterse sê dat al die produkte reeds by die takke bemark 
word, alhoewel voorraad nog nie by al die takke beskik
baar is nie. Hy het bygevoeg dat die onderdele reeds op 
die Equipstelsel gereflekteer word en van alle dienspunte 
af bestel kan word. Daar is ook reeds voorraad by die 
werkswinkels.

Uitstekende diens word ook gewaarborg en die 
opleiding van personeel het reeds ’n aanvang geneem. 
Deurlopende opleiding sal verskaf word met betrekking 
tot onderdele en tegniese dienste.

ONTWIKKEL DIE LANDBOUGEDEELTE VAN DIE BESIGHEID
JCB se doelwit is om ’n totale nuwe mark te vestig. 
Hulle het meer as 300 verskillende soorte masjiene, wat 
beteken dat die geleenthede nimmereindigend is.

LumleyWood sê dat dit nog altyd hul ambisie was 
om die landboubesigheid hier uit te brei en dit hang af 
van die regte vennoot, soos Senwes Equipment.

DIE PAADJIE TOT NOU
Onderhandelinge het reeds in Mei 2016 begin en ’n 
be sig heidsmodel is suksesvol aan JCB voorgelê. Na ver
skeie besoeke deur hul Britse bestuur, is die ooreenkoms 
amptelik onderteken in September. Die res is geskiedenis 
... 
 
*Senwes Equipment deel die waardes van JCB. Ons is 
nou vennote vir die lang termyn en uitstekende same
werking word ervaar. 

Die teleskopiese hanteerders van JCB is, saam met die bachoe 
laaigrawe, van die gewildste produkte.

Kry Senwes se Tussentydse 
Resultate HIER!

SENWES HELP AGRI SECURITAS

R456 000 aan Agri Securitas! Hier is Thinus Prinsloo (Afgri), 
Nick Efstathiou (Algemene Bestuurder OFM), Japie Grobler 
(Voorsitter van die Agri Securitas Trustfonds), Johan 
Bezuidenhout (NWK, Groepbestuurder: Korporatiewe 
Bemarking) en Danie Minnaar (Voorsitter van Senwes se 
direksie) tydens die oorhandiging.
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Agri
rewards
OPBRENGS OP LOJALITEIT

Die 36jarige, wat al vir ses 
jaar met SaraLea getroud 

is en een dogtertjie Lia het, boer al 
die afgelope dekade saam met sy pa 
Ben en die afgelope seisoen was die 
eerste seisoen op sy eie.

HOE HET JY DIE REGISTRASIEPROSES 
GEVIND?
Bitter maklik, net vyf minute en dit 
was oor en verby.

AGRIREWARDS UIT DIE 

MOND VAN DIE HEEL 

EERSTE SENWES PRODU-

SENT WAT BY HIERDIE 

TOONAANGEWENDE 

BONUSSKEMA AANGE SLUIT 

HET, PIERRE VAN EEDEN. 

VIR PIERRE, WAT OP SY 

PLAAS HEUNING LAAGTE 

IN DIE EDENVILLE DISTRIK 

BOER, WAS DIE BESLUIT 

OM BY AGRIREWARDS 

AAN TE SLUIT, VERSKRIKLIK 

MAKLIK. VERAL OMDAT 

80% VAN SY BOERDERY 

SAAIBOER DERY BEHELS EN 

DIE AGRIREWARDS BONUS-

SKEMA JUIS EERSTE NA DIE 

GRAANKLANTE UITGEROL IS. 

HOE VOEL JY DAAROOR DAT SENWES 
AGRIREWARDS BEKEND GESTEL HET?
Ek is verskriklik positief daar
oor en Senwes het ’n wonderlike 
inisia tief hiermee geloods.

HOE HET JY VAN AGRIREWARDS 
GEHOOR?
Ek het ’n epos gekry en daarna 
meer inligting by die graanbe
markingspan in Kroonstad gekry.

WAARNA SIEN JY UIT?
Na wanneer ek my bonus na 16 
jaar kry en as AgriRewards na 
ander fasette uitgerol word, soos 
byvoorbeeld na die handelstakke.

VERSTAAN JY HOE AGRIREWARDS 
WERK?
Ja. Ek het eers die konsep misver
staan en gedink dat jy na 16 jaar 
’n lompsom kry. Maar dit is meer 
volhoubaar vir my om elke jaar 
van die 16de jaar ’n groot bedrag 
geld te ontvang.

WIE HET DIE KONSEP AAN JOU  
VERDUIDELIK?
Ek behoort aan ’n graanfokusgroep 
waar Senwes se Ben Brink en Thys 
Grobbelaar so ’n paar maande 
gelede reeds AgriRewards aan ons 
verduidelik het. En ek weet van ’n 
paar ander Senwes produsente wat 
ook al aan gesluit het.

WAT GAAN JY MET JOU AGRIREWARDS 
UITBETALING DOEN AS JY DIT 16 JAAR 
VAN NOU AF GAAN ONTVANG?
Ek gaan dit terugploeg. Ek staan 
by my oorspronklike besluit om 
dit dadelik te ruil vir Senwes aan
dele. Landboubesighede gaan in 
die volgende paar jaar met rasse 

skrede groei en die hele wêreld se 
fokus is nou op landbou. En die 
Senwes aandeelprys het die laaste 
dekade al tot R10.50 gegroei.

WAT SAL JY AAN ANDER PRODUSENTE 
SÊ WAT NOG NIE AANSLUIT HET NIE?
Wel, dit is maklik en eenvoudig 
en jy kry geld terug. Dit is lekker 
as jou landboubesigheid iets aan 
jou as produsent teruggee.

Dit was vir my ook lekker 
dat Senwes ons as produsente 
se insette gevra het. Ek het ge 
noem dat dit lekker sal wees as 
’n persentasie aandele ook vir 
ons gegee kan word en hulle het 
ge dink dit was ’n goeie idee wat 
hulle sal ondersoek.

HOE VOEL JY OOR SENWES IN  
DIE ALGEMEEN?
Ek kan Senwes as een van my 
lekker erfporsies beskryf 
wat ek by my pa geërf 
het, Ons doen al vanaf 
die laat sewentigerjare 
besigheid met Senwes. 

Senwes 
produsent Pierre 
van Eeden 
oorreed ander 
produsente om 
by AgriRewards 
aan te sluit.

 AUBREY KRUGER

Senwes produsent 
baie positief oor



Agri
rewards
OPBRENGS OP LOJALITEIT
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“OOR 400 METER BY DIE 

SIRKEL, NEEM DIE DERDE 

UITGANG.” DIT IS MY GPS 

SE OMSKRYWING VAN 

WELKOM, PERFEK IN ’N 

ENKELE SIN SOOS JY 

PROBEER OM DIE ON-

GEVEER 33 GROOT SIRKELS 

IN DIE STAD TE NAVIGEER. 

G’N WONDER DIE STAD 

STAAN AS DIE STAD VAN 

SIRKELS BEKEND NIE! DAN 

MET DIE MOOI TUINE 

OP DIE SIRKELS, ELLE-

LANGE PALMBOME EN 

PRENTJIEMOOI LIGPERS 

JAKARANDAS KAN MENS 

VERSTAAN HOEKOM 

HULLE “‘N STAD BINNE ‘N 

TUIN” IS.

WELKOM
AREAFOKUS

GESKIEDENIS
Welkom is op 15 April in 1947 
gestig en 21 jaar later is Welkom 
as ’n stad verklaar. In die laat ne
gentigerjare is die 50jaar vieringe 
gehou en daar sal sekerlik groot 
ma kietie gehou word in 2022 
wanneer die goudstad (ironies) sy 
75jarige diamantviering sal hou.

TORNADO EN AARDBEWING
Die meeste van ons onthou 1990 
as die jaar toe Nelson Mandela 
vrygelaat is. Maar die jaar het 
baie ander herinneringe vir dié 
inwo ners. Op 20 Maart 1990 is 
Welkom deur  ’n tornado getref, 
’n magiese 240 km lange, 1.7 km 
breë storm. Later daardie jaar, op 
26 September, is die stad deur ’n 
aardbewing van 4.2 op die Rich
terskaal geruk.

 AUBREY KRUGER MINIMUM STOPSTRATE  
EN VERKEERSLIGTE
Die rede vir die minimum  stop
strate en afwesigheid van verkeers
ligte en parkeermeters is om glad
de verkeersvloei te bewerkstellig 
sodat min tyd verlore gaan. Dit 
was die breinkind van Oupa Op
penheimer, ’n sirkelsisteem wat van 
Europa afkomstig is.
 
GOUDSTAD
’n Goudstad is dit beslis want 
nage noeg 21% van die vrye wêreld 
se goudverkope is van hierdie area.

Sportstad
PHAKISA
Phakisa is die wêreldbekende ren
baan van 4.24 km. Dit het ook ’n 
2.4 km ovaalbaan en is eintlik ’n 
replika van die Las Vegas Motor 
Speedway in die VSA.

In Sirkels!

Pers jakandas 
kleur die stad van  

Welkom in.



SENWES Scenario  • DES 2016/JAN 2017  9   

> VERVOLG OP BLADSY 10

RUGBY
Die streek se hoop is op die Grif
fons. Die feit dat rugby so groot in 
dié stad is, is danksy Dok Danie 
Craven, wat rugby in 1968 na die 
kleiner streke uitgebrei het. Hulle 
staan ook bekend as die Perses en 
in die verlede is hulle ook die Pur
ple People Eaters genoem.

SPORTLEGENDES
Comrades Koning - Louis 
Massyn
Louis Massyn het al die meeste 
agtereenvolgende Comrades 
medaljes ooit verower (44) en 
gaan in 2017 die Comrades rekord 
(45) ewenaar. Daarbenewens het 
hy ook die meeste Twee Oseane 
Marathons (41) gehardloop. Hy is 
ook die enigste persoon ooit wat 
meer as 40 Comrades en 40 Twee 
Oseane voltooi het.

Rugbyreuse - Seabelo Senatla
Seabelo Mohanoe Senatla is die 
pasgekroonde 2016 wêreld sewes 
rugbyspeler van die jaar. Hy mag 
dalk ’n Stormer wees maar hy is ’n 
produk van Riebeeckstad Hoër
skool. Ander rugbysterre van die 
stad is Wynand Olivier, Hannes 
Strydom en CJ van der Linde.

Nog sportsterre van Welkom is 

krieketspelers Brian McMillan en 
Dean Elgar en sokkersterre Lerato 
Manzini en Paseka Sekese.

Interessante bakens
DIE TELKOM TORING
Die welbekende Telkom toring 
is 107 meter hoog en is in 1965 
ge bou, wat dit 51 jaar oud 
maak. 

KLOKTORING
Die Kloktoring by die Burgersen
trum is nog ’n bekende baken en 
jy klim amper 200 trappies tot 
heel bo.

MIELIESTAD
Vanweë die hoë watertafel is mie
lieproduksie aan die voorpunt. 
Welkom vorm deel van die mielie
driehoek.

HINTERLANDTAK IN DIE STAD 
Takbestuurder JD du Plessis noem 
dat die Welkom Hinterlandtak 
met sy 25 personeellede sy deure 
reeds in Augustus 2009 geopen 
het en uit die Odendaalsrus tak 
gegroei het. Die tak akkommodeer 
ook ’n Nedbank tak wat klante
diens lewer.  

 Die wêreldberoemde 
Phakisa renbaan.

 Die bekende klok- 
toring in Welkom waar jy 
amper 200 trappies moet  

klim tot heel bo.

Flaminke is
nog ’n kenmerk 
van die streek.

 Die Welkom 
Hinterlandtak waar 

JD du Plessis die 
takbestuurder is.








 Die Goue jaar! 
Welkom se laaste 
groot jaar was in 

1997 met die 50-jaar 
feesvieringe. Die 

75-jaar vieringe is in 
2022.

Lewende 
marathon legende! Louis 

Massyn het al meer as 
40 Comrades en 40 Twee 

Oseane marathons voltooi. 
’n Ongeëwenaarde 

rekord.

•••••••••••••AREAFOKUS
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Odendaalsrus

Odendaalsrus is amptelik 
op 12 Desember 1912 as 

dorp verklaar en was die moeder
dorp van die Vrystaatse Goudveld. 
Odendaalsrus is ook die oudste 
gouddorp in die Lejweleputswa 
distrik en het eers as ’n paar plasies 
begin voordat dit as dorp verklaar 
is. In 1946 is goud ontdek op 
die plaas Geduld en is deel van 
die Matjhabeng Munisipaliteit 
saam met Welkom, Allanridge, 
Hennenman en Virginia.

ODENDAALSRUS TAK
JD du Plessis is ook die tak
bestuur der hier by Odendaalsrus. 
JD is al meer as 12 jaar in die 
bedryf, waarvan 10 jaar by 
Senwes is. JD is  een van slegs 
twee takbestuurders in die 
Hinterlandstal wat twee takke 
bestuur, naamlik Welkom en 
Odendaalsrus en die ander een is 
Johnny Bezuidenhout, wat op sy 
beurt Wesselsbron en Tierfontein 

be  stuur. In totaal is daar 11 per
soneellede werksaam by dié tak, 
met 8 wat permanent daar gesetel 
is.

DIE WINKEL SELF
Die huidige tak is in 1994 gebou 
en die vorige Senwes tak wat 
is geleë waar jy die dorp van 
Welkom en Allanridge binnekom. 
Van die produsente onthou dat 
hulle sover terug as 1966 hulle 
aankope by Senwes gedoen het.

SENWES ODENDAALSRUS SILO
Senwes Grainlink se Odendaalsrus 
silo het sy ontstaan in 1971 
met 10 buise wat opgerig is. ’n 
Dekade later, in 1981, is die res 
van die silobuise bygevoeg wat 
die totaal nou op 19 buise te 
staan bring. Die silobestuurder is 
Braam Jacobs en hy werk reeds 
vir meer as 22 jaar vir Senwes. 
Die silo het ook vier ander 
personeellede, naamlik Arthur 
Radebe (Kontrolebordbediener), 
Lazarus Sebidla (Trekkerdrywer) 
en Jeremia Hlaza en Kenneth 

Mokomatsili (Algemene Werkers). 
’n Hele netwerk van silo’s is binne 
bereik van Odendaalsrus silo 
met Allanridge en Losdoorns 
die naaste en Welgeleë, Geneva, 
Hennenman en Wesselsbron ook 
binne ’n radius van 50 km. 

SILOBUISE
Daar is 7 buise van 7 400 ton elk, 
7 buise met ’n kapasiteit van  
4 800 ton elk en 4 buise met ’n 
kapasiteit van 1000 ton elk. Die 
totale kapasiteit van die silo is 
nagenoeg 96 000 ton. Daar is ook 
twee deurlugtingswaaiers van 18.5 
kW elk, asook ’n droogoond.

ALLANRIDGE
Die Allanridge Studiegroep is 
aktief in die streek. Hulle het 
sowat 50 lede met Francois Steyn 
as die nuutverkose voorsitter.

Allanridge het ook ’n interes
sante geskiedenis. In 1933 het 
Allan Roberts ’n boorgat gesink 
wat aangedui het dat daar ’n 
moontlikheid van goud in die 
streek is. Verder eksplorasie het 
gelei tot die sink van drie myne, 
naamlik Riebeeck Goudmyn 
asook Jeanette en Loraine 
Goudmyne.

Laastens is flaminke ken
merkend van die omgewing. Daar 
is ook duisende flaminke in die 
Allanridge silo se omgewing.

En so hou die sirkels op, tot 
’n volgende keer wanneer jy die 
streek besoek... 

Die Odendaalsrus 
silo het 19 buise en 

’n kapasiteit van 
96 000 ton.

104 jaar oud!  
Odendaalsrus se 

eeufeesvioeringe is  
in 2012 gevier.
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SOOS JY DIE DE ERF 

PLAASHUIS VAN SENWES 

PRODUSENT UYS VAN 

HEERDEN NADER, 

GROET BEN, DIE DUITSE 

HERDERSHOND JOU, 

MET DIE GEKEF VAN DIE 

JACK RUSSELS CHARLIE, 

JACKIE EN LALA OOK 

NIE VER AGTER NIE, 

VOORDAT UYS SY 

VERSKYNING MAAK.

ONTMOET UYS VAN HEERDEN
Die 56jarige Uys is al vir 33 jaar 
met Maranda getroud, nadat hulle 
op 17 Desember 1983 die knoop 
deurgehaak het. Met Uys wat die 
fort hier hou, beskryf hy Maranda 
as die gene raal op hierdie plaas. Sy 
is baie erg oor netheid in en om 
die store, net soos in haar pragtige 
tuin wat die huis omring. Klink 

vir my soos ’n tipiese Afrikaanse 
huishouding...

SKOONPA BOB ‘N ROLMODEL
Maar waar het die boerdery sy 
ontstaan gehad? Uys sê dat hy 
alles oor boer dery by sy skoonpa, 
Bob Moolman, geleer het. Dit 
was amper 30 jaar gelede in 1987. 
Direk na twee jaar in die weermag 
by Oudtshoorn, ’n B.Sc. graad 
by Kovsies, ’n jaar HOD en twee 
jaar lank as wiskunde onderwyser 
by Welkom Gimnasium en 
Hoërskool Wessel Maree in 
Odendaalsrus.

Daardie tyd het Uys reeds sy 
eie plaas gehad, paslik genaamd 
Kleinbegin  ’n stukkie grond van 
428 hektaar in die Theunissen 
distrik. Dan het hy ook saam met 
Bob op die plaas De Erf begin 
boer.

DIE 8 JAAR SAAM MET SKOONPA BOB
Van 1987 tot 1994 het Uys 
saam met Bob geboer voordat 
hy oorlede is. Hy beskou hier
die vormingsjare van onskatbare 
waarde en kon hy veral by Bob 

kers opsteek oor beplanning en 
finansiële bestuur  “Hy het my 
regtig baie gehelp en boonop het 
ek my liefde vir beeste by hom 
geleer.” Sy motto het hy ook by 
hom geleer, naamlik optimale 
benutting, hetsy hulpbronne, 
saaiboerdery of vee. Alles moet 
optimaal bestuur word.
 
ONDERSTEUNING IS ALLES VIR HOM
Met ’n generaal as vrou beskryf 
hy Maranda as baie ondersteu
nend in die boerdery  “As ek 
moedeloos raak, dan is sy altyd 
daar.” Uys omring hom ook met 
30 bekwame personeellede op 
die plaas. Hy leun ook swaar op 
sy twee plaasbestuurders Nico 
Taljard, wat die veekomponent 
hanteer, asook algemene plaas
bestuurder, Daantjie Rossouw.

VASBYT VIR ‘N OPVOLGER
Uys en Maranda het twee dogters 
MarLee (31), wat ’n ouditeur is 
en Marike (22), wat tans ’n B.Rek. 
(Hons) student by Kovsies is. 
Met een skoonseun sover, wat ’n 
mediese dokter is, moet Uys vas

Uys van Heerden

hou die fort by hierdie plaashuis

 AUBREY KRUGER

http://B.Sc
http://B.Rek
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byt vir die kleinseuns om die boerdery 
verder te neem. Hy is egter nog vol 
van gees en sien kans om te wag vir 
sy kleinseuns Renier Uys en Bekker 
Taute met hulle ousus Kara ook nog 
in die prentjie. Hy voel immers nie ’n 
dag ouer as in die dae toe hy as haker 
vir die Universiteit van die Vrystaat 
O/20’s uitgedraf het nie.

DIE BOERDERY
Hy onthou hoe hy en Bob reg van 
die begin af aggressief grond aange
koop het. En, van ’n Kleinbegin het 
Uys nou al wei ding in Theunissen, 
Odendaalsrus en Kroonstad asook 
saai lande in die Odendaalsrus distrik.

Hy het ook ’n sterk veekomponent. 
Maar soos ander produsente moes hy 
ook afskaal in die droogte. “Ek het so 
20% vee tydens die droogte verkoop.” 
Maar hy het darem nog 800 aanteel
koeie oor.

Gewoonlik plant hierdie Senwes pro
dusent sowat 90% van sy lande onder 
witmielies en 10% onder sonneblom. 
Die laaste jaar het hy slegs 20% van 
sy lande geplant aangesien hy meer as 
70% van sy lande laat oorlê het.

DRIE SWAK JARE DIE  
LAASTE VIER JAAR
Vier jaar gelede, in 2013, het hulle ’n 
baie swak oesjaar gehad. Die jaar daar
na, in 2014, was die oes beter, maar 
die prys weer swak. In 2015 was dit ’n 
swak jaar wat opgevolg is deur nog ’n 
swakker jaar in 2016. Die dat Uys met 
groot afwagting uitsien na die 2017 
seisoen.

> VERVOLG OP BLADSY 14

Senwes produsent Uys van Heerden en sy 
getroue Duitse herdershond, Ben.

Die tuin by De Erf is  
welig groen.



DES 2016/JAN 2017  •  SENWES Scenario14

••••

Uys van Heerden 
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2017 SEISOEN
Met hulle gemiddelde reënval in 
die omgewing van so tussen 500 
mm en 600 mm per jaar, het hulle 
die afgelope seisoen swaar getrek: 
“Ek dink nie ons het eens 200 
mm gehad nie.”

Maar daar is ‘n paar redes waar
om Uys goed voel oor 2017. “Ons 
het gemoedsrus met die aantal 
oorlêlande. Dan het ek ook volle 
vertroue in my Hemelse Vader 
wat dit vir my moontlik maak 
om rustig te wees oor die jaar wat 
kom. Hy gaan dit ’n goeie jaar vir 
ons maak.”

STOKPERDJIES
Familie lê Uys duidelik na aan 
die hart. Hulle het ’n huis by die 
Vaalrivier en dan ry die familie 
lekker boot en beoefen watersport. 
“Om net saam met my kinders te 
kuier verskaf vir my baie genot. 
Vir verdere ontspanning is gholf 
my ander tydverdryf.”

SENWES
“Senwes is die hoofverskaffer van 
al my insette. Meeste van my 
besigheid doen ek deur Senwes. 
Senwes doen ook die bemarking 
van die meeste van my mielies.”

Hy kom ook baie goed oor 
die weg met Senwes Graan
bemarkingsadviseur, Herman de 
Jager, “Ek en hy het ’n baie goeie 
verhouding. Ek terg hom wel 
baie,” spot Uys.

Sy jarelange verbintenis met 

Senwes strek al vandat hy in 
1987 lid geword het. Hy onthou 
veral vir Kredietbestuurder Louw 
Prinsloo by Senwes Credit: “Hy 
was baie goed vir my gewees, veral 
daar in 1996 toe ek op my eie 
gegaan het.”

Uys lewer sy graan by Allan
ridge Silo, wat sowat 7 km ver is, 
en hy ry sommer deur sy lande 
daarheen. Hy laat Senwes ook die 
graan in sy eie silo’s bemark.

RAAD AAN JONG PRODUSENTE
Hy weet uit ondervinding en raai 
jong boere ook aan om nie skaam 
te wees om raad te vra nie. Jy kan 
dan daarna self besluit wat jy wil 
doen.

’n Tweede brokkie raad is om te 
onthou dat berekende kanse goed 
is. Partymaal moet jy maar ’n bie
tjie waag. Waak egter, dit is maklik 
om ’n huurkoop aan te gaan, maar 
om al die huurkope terug te betaal 
is ’n heeltemal ander storie. Dis 
moeilik. ’n Belangrike ding is dat 
dit gesonde skuld moet wees.

Maar mens leer nog steeds ver
tel Uys: “Ek het altyd min lande 
laat oorlê. Die droogte het ons 
nou geleer om meer oor te lê.”

Uys het baie oor die jare 
gegroei, maar dit is duidelik 
dat hy alles en almal om hom 
waardeer  dis die karakter van ’n 
groot produsent wat weet van ’n 
Kleinbegin. Groot genoeg om ’n 
verskil te maak, klein genoeg om 
om te gee en raad te verskaf. 

Uys het sy liefde vir beeste by sy 
skoonpa Bob geleer.

FOTO’S VAN BO NA ONDER: 
Ben, die Duitse herdershond volg Uys oral 
rond op dié plaas.

Daar is allerhande interessanthede op 
die erf.

Die Van Heerden’s bly hier.
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Kersgroete
Lukas 2:9-12

En meteens staan 
daar ’n engel van die 
Here by hulle, en die heerlikheid van 
die Here het rondom hulle geskyn en 
groot vrees het hulle oorweldig. En 
die engel sê vir hulle: “Moenie vrees 
nie, want kyk, ek bring julle ’n goeie 
tyding van groot blydskap wat vir die 
hele volk sal wees, dat vir julle vandag 
in die stad van Dawid gebore is die 
Saligmaker wat Christus, die Here, is. 
En dit is vir julle die teken: julle sal ’n 
Kindjie vind wat in doeke toegedraai 
is en wat in die krip lê.”  

Ongeag die uitdagings wat ’n 
droogtegeteisterde landbouseisoen 
meebring, bly ons dankbaar vir die 
seëninge van ons Vader wat ons 
deur moeilike tye gedra het. Kom 
ons onthou altyd om die Vader te 
dank aan die einde van hierdie jaar, 
wanneer Sy geboortedag op Kersdag 
gevier word. 
Dankie aan 
elke Senwes 
produsent vir 
u passie en 
meelewing.

Danie Minnaar
VOORSITTER VAN 
SENWES

Dis verstommend hoe vinnig tyd 
verbygaan en staan ons weereens 
aan die einde van 'n baie uitdagende, 
maar tog steeds 'n geseënde jaar.

'n Baie geseënde Kersfees word u 
elkeen toegewens, saam met u gelief-
de, en mag u die vrede, vreugde en 
liefde van ons Hemelse Vader ten volle 

in hierdie tyd ervaar. 

Beste wense

Pieter Malan
UITVOERENDE 
BESTUURDER: GRAINLINK

••••

The end of the 2016 calendar 
year brings the excitement 

of summer, the new planting season, 
spring rains and the joy of family and 
Christmas time. This year has been the 
toughest year in agricultural history 
and has impacted severely on Senwes 
and its client base. It has, however, 
taught us as an industry the value of 
friendship, client care and persever-
ance.  

Senwes and its staff were and are still 
being tested and stretched regarding 
our ability to assist our client base 
through a range of actions, which 
were well-received, appreciated and 
recognised by different forums in the 
agricultural value chain. 

Dit was vir my persoonlik 'n inspirasie 
om gedurende hierdie jaar by baie 
van ons klante besoek te kon aflê en 
te kon ervaar hoe hulle steeds positief 
en met nuwe moed, geloof en moti-
vering die realiteit van die droogte 
aanvaar en nuwe planne maak.

My allerbeste wense, dank en waar-
dering gaan aan ons klante (beide aan 
die boere en verwerkingskant), ons 
personeel, insetverskaffers, aandeel-
houers, direksie, vennote en al ons 
medewerkers vir jul ondersteuning 
van die Senwes groep die afgelope 
jaar. Ons erken die Skepper se genade 
en versorging wat in elkeen van ons 
lewens gestalte vind.

May you have a peaceful Christmas 
season, enjoy your family and friends 
and return in the new year rejuvenat-
ed and refreshed.

My sincerest regards and best 
wishes.

Francois Strydom
GROUP CHIEF 
EXECUTIVE

Met die geboorte 
van Christus op 
daardie besonderse 
dag het God nie 
net Sy almagtigheid 
aan ons bewys nie, 
maar ook aan die mens 
iets bevestig wat Hom onderskei van alle 
ander gode, naamlik die gee van hoop.

In hierdie tyd dink ons altyd terug en 
herdenk ons die geboorte van Christus. 
Hierdie is egter nie net ‘n terugblik na 
daardie dag nie, maar ook ‘n bevestiging 
van hoop en dus ‘n aansporing om dit aan 
te gryp wat God vir ons bedoel het.

Nieteenstande al die aanslae op die land-
bou, onder andere een van die ergste 
droogtes, bly ons hoopvol en wens ons 
almal nie net ‘n geseënde Kersseisoen toe 
nie, maar ook ‘n hoopvolle en vervulde 
lewe.

Geseënde Kersfees

Pieter Swart
UITVOERENDE BESTUURDER:  
SENWES CREDIT

Senwes 
Equipment wens u 
almal ’n Geseënde 
Kersfees toe.

Mag u in hierdie tyd 
opnuut die wonder van 
Sy geboorte ervaar. 

Ons wens u ’n geseënde rustyd saam met 
u families toe en alle voorspoed vir die 
nuwe jaar.

Ferdie Pieterse
UITVOERENDE BESTUURDER:  
SENWES EQUIPMENT

ALGEMEEN



AAN AL ONS KLANTE... Jul getroue ondersteuning 
hierdie jaar word opreg waardeer. Mag die Kersseisoen 
vol geluk en vrede vir jou en jou geliefdes wees.
Alles van die beste vir die nuwe jaar.

Meer as net 
         LANDBOU

My keuse, my Senwes.

DEEL
HERINNERINGE

GESEËNDE
KERSFEES

GELUKKIGE
NUWEJAAR

VIER FEES
MET VRIENDE

HOOP EN LIEFDE
VIR DIE FEESSEISOEN http://senwes.co/7min_DVD2016

http://senwes.co/7min_DVD2016
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Dis nou hoe ŉ vloot van 39 John 
Deere trekkers op een plaas lyk!

HANDELSNUUS

> VERVOLG OP BLADSY 19

Heelwerktuigbemarker by 
die Hinterland tak in 

Hoopstad, Kwek Dietrichsen, het 
in totaal 33 van hierdie vloot John 
Deeres aan die eienaar, Ian Easby 

en sy vennoot, Werner du Plessis 
verkoop.

Werner trek hulle in ’n 
halfmaan, al 33 wat Kwek aan 
hom verkoop het, wat insluit 3 x 
7200R modelle, 2 x 7210R, 9 x 
6125M, 14 x 5076E en 5 x 5303 
modelle, asook ’n verdere 6 John 
Deeres wat deel van hierdie vloot 
uitmaak, en dis indrukwekkend!

VOL LOF VIR KWEK
Agrivan Boerdery het dié 33 
trekkers vanaf 2013 tot 2016 by 
Kwek gekoop en hoewel Kwek 
nederig is, het Werner sowel as die 
takbestuurder by die Hinterland 
tak in Hoopstad, Jaco van Graan, 
net goeie woorde vir Kwek. Jaco 
vertel dat Kwek se naam gereeld 
opduik as dit by trekkerverkope 
kom. “Hierdie is ’n eenheidrekord, 

veral in dié area. In die laaste vier 
jaar het ons nie lekker reën gehad 
nie, en met dit inaggenome, skuif 
Kwek regtig baie trekkers. Hy 
sit elke maand trekkers deur. In 
September was dit ongeveer R8 
miljoen s’n alleen. Hy het nie net 
klante nie, hy het vriende. Dit is 
wat hom so goed maak.”

Maar Kwek hou voet by stuk 
dat hy dié klant dieselfde as al sy 
ander klante diens – “Dit gaan vir 
my uit en uit oor naverkopediens. 
Hoewel baie korrespondensie tele
fonies is, is dit is die verhoudings 
wat saak maak,” vertel Kwek, wat 
al sedert 1999 by Senwes werk.

En wat hom so goed maak, is 
dat hy feitlik die hele bedryf ken. 
Hy was onderdeleverkoopsklerk 
in Wesselsbron, daarna onderde
lebestuurder vanaf 3 Mei 2005 by 
Hoopstad  die dag toe hulle oop
gemaak het. Vanaf 2008 is hy die 
heelwerktuigbemarker in die dorp.

Volgens Werner het Kwek ‘n 
kwotasie op een trekker gegee  dit 
het begin met ‘n 7200. Vandaar 
af het hulle grootmaat aangekoop 
en vervang hulle hul vloot elke 
vier jaar.

Jaco is in sy noppies met Kwek 
– “Kwek sê Senwes het hulle (die 
klante) gedraai. Ek sê dis net 

AS JY NOU HOENDER-

VLEIS OP ŉ AARTAPPEL-

PLAAS WIL KRY, DAN 

MOET JY DIE GEDREUN 

VAN 39 JOHN DEERE TREK-

KERS HOOR. DIT WAS WAT 

OP SENWES SCENARIO BY 

AGRIVAN BOERDERY NABY 

CHRISTIANA GEWAG HET.

Heelwerktuig-
bemarker by die 
Hinterland tak 
in Hoopstad, 
Kwek Dietrichsen, 
en vennoot by 
Agrivan Boerdery, 
Werner du Plessis 
skud blad nadat 
hy 33 van die vloot 
John Deeres aan 
hulle verkoop het.

’n John Deere en Senwes 
Equipment klant, lewenslank
39 John Deere Trekkers by Agrivan Boerdery

 AUBREY KRUGER

AAN AL ONS KLANTE... Jul getroue ondersteuning 
hierdie jaar word opreg waardeer. Mag die Kersseisoen 
vol geluk en vrede vir jou en jou geliefdes wees.
Alles van die beste vir die nuwe jaar.

Meer as net 
         LANDBOU

My keuse, my Senwes.

DEEL
HERINNERINGE

GESEËNDE
KERSFEES

GELUKKIGE
NUWEJAAR

VIER FEES
MET VRIENDE

HOOP EN LIEFDE
VIR DIE FEESSEISOEN http://senwes.co/7min_DVD2016
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Graan SA vereer Senwes
opkomende produsente
Simon Tefo en Herbert Mabuza ontvang toekennings
GRAAN SA HET TWEE 

OPKOMENDE SENWES 

PRODUSEN TE, SIMON TEFO 

EN HERBERT  MABUZA VAN 

DIE SENWES STAL, VEREER 

TYDENS 'N GLANSFUNKSIE 

IN BLOEMFONTEIN AS 

DEEL VAN DIE SUKSES VAN 

HUL ONTWIKKELINGS-

PLAN VIR OPKOMENDE 

PRODUSEN TE.

Simon Tefo het ’n toeken
ning by die funksie, wat 

deur meer as 250 gaste en 160 
opkomende boere bygewoon is, 
ontvang vir die feit dat hy ampte
lik ’n lid geword het van die 500 
ton klub. Die 57jarige Simon 
het gesê dat dit die eerste keer 
is waarop hy op die wyse vereer 
is. Hy het daarop gewys dat hy 
eintlik 1 100 ton graan in 2016 
geproduseer het, na slegs vyf jaar 
se landboubetrokkenheid. Hy 
boer onder die naam Knockout 
Trading and Projects en het aan 
Senwes vertel dat hy eintlik ’n 
groentjie by die funksie was. Hy 
weet egter nou hoe dit werk en is 
meer vasberade as ooit om weer 
in te skryf: “Ek is gemotiveerd om 
weer in te skryf en die kompetisie 
teen 2018 te wen, Ek gaan daardie 
trekker wen.” Simon het ook die 

opmerking gemaak dat hy weet 
dat hy ’n verbete poging sal moet 
aanwend en hy erken dat hy nog 
baie moet leer.

Herbert Mabuza is ook vir 
die eerste keer vereer. Hy het lid 
geword van die 250 ton klub. 
Herbert, ’n gerekende joernalis 
en redakteur van vroeër jare, het 
hierdie mylpaal bereik na slegs 
vier jaar se boerdery op 
die plaas Blaauwbank, 
waar hy in 2013 begin 
boer het. Die 67jarige 
sê dat hy die 250 
ton merk mak
lik bereik het 
aangesien hy ’n 
totaal van 460 
ton geproduseer 
het en daarmee 
amper lid van 
die 500 ton 
klub geword 
het. Volgens 

hom is hy egter effens benadeel, 
veral deur die droogte en sy plant
er, maar hy kan nie werklik kla 
nie.

Simon en Herbert is beide van 
die Randfontein gebied en het 
hul toekennings van die onder
voorsitter van Graan SA, Preline 
Swart, ontvang. Alhoewel hulle 

 AUBREY KRUGER EN 
      ALZENA GOMES

250 ton klub! Nog 'n Senwes produssent, Herbert Mabuza, is vereer as lid van die 250 ton 
klub. Hier is Herbert saam met Sizwe Ngwenya, Edwin Mahlatsi en Vuyani Lolwane.

500 ton klub! 
Senwes produsent 

Simon Teffo 
en Remember 

Mthethwa met hul 
sertifikate.

NUUS
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'n John Deere en Senwes Equipment klant, lewenslank
> VERVOLG VAN BLADSY 17

HANDELSNUUS

soveel hy wat hulle (die klante) 
gedraai het.” Kwek vertel verder 
dat dit Senwes Equipment se 
mikpunt is om 40% markaandeel 
te handhaaf en wat veral lekker is 
van ’n klant soos Agrivan, is dat ‘n 
klant wat voorheen van mededing
ers gekoop het, 100% na John 
Deere oorgeskakel het. "Ek kan 
met vertroue sê dat Werner se 
bloed verseker groen is.”

AGRIVAN BOERDERY
Agrivan het klaar begin met hul 
vervangingsprogram. Die eerste 
John Deere trekker is nou ingeruil 
na 3 750 uur, met die res van 
die vloot se vervanging wat klaar 
geskeduleer is.

Agrivan Boerdery is oorhoofs 
in die aartappelbedryf betrokke 
en produseer permanent op 700 
hektaar op ’n 7jaar rotasiepro
gram. Hierdie eenheid, wat vier 
plase beslaan, is in die hartjie van 
die Christianaomgewing. Hulle 
is ook aandeelhouers en lede by 
Wesgro, die grootste voorsiener 
van aartappels in SuidAfrika. 

Vir Werner gaan alles oor ver
houdings. Kwek het in hulle ’n 
klant vir die lang termyn, of soos 
Werner dit stel, “Kwek het my 
vloot en ’n kopie van die vervan
ging. Trekkervervanging is vir my 
soos gif of kunsmis  iets wat jy 
moet doen.” Hy noem dat toe 
hulle die 14 x 5076E gekoop het, 
alles net begin klop het. “Die prys 
was beter, die waarborg beter, die 
koers, naamlik prima min 9% en 
uitstekende inruilwaarde was beter 
as dit wat die kompetisie gebied 
het,” lag ’n goeie besigheidsman.

JOHN DEERE – EMOSIE EN SOMME
“Natuurlik is daar ’n bietjie emosie 
as dit by John Deere kom en dit is 
’n lekker gevoel om NET groen te 
wees, want John Deere getuig van 
kwaliteit. Die somme moet egter 
ook uitwerk. My seun, Werner (6) 
sal my ook nooit vergewe as ek 
iets anders koop nie. Hy sal dink 
daar is iets fout met my.” Werner 
het ook twee ander kinders, Anje, 
die oudste, en klein Pieter.

“Ons het ’n redelike fris vloot 
en ek kan veral na dié jaar weer 
met sekerheid sê dat as jy John 
Deere vergelyk met alles in dieself
de klas, kan John Deere nie geklop 
word nie.”

Werner sê dis beslis nie ’n geval 
van blindelings in ’n ding ingaan 
nie. Dis ’n wenwen situasie.

SENWES EN JOHN DEERE KLANTE
Hierdie boerdery is ’n groot 
Senwes klant en doen gereeld aan
kope by Hartswater en Hoopstad. 
Benewens al bogenoemde raak 
die pakkie by Senwes Equipment 
volgens Werner net groter. “Die 
lekker is dat Kwek ’n eenheid aan 
my verkoop en toewyding gaan 
betaal. Ons plan werk.” 

Met die volgende generasie 
produsente reeds aan die groot
word, is Werner positief dat die 
groen trekkers nog vir jare op 
dié plaas gaan dreun: “Ek moet 
dankie sê vir die diens van Senwes 
Equipment en John Deere. Ek 
het nog nooit gevoel hulle gee die 
verkeerde antwoorde vir my nie. 
My seuntjie se siel kan ook nou 
rus  John Deere sal dit wees vir 
die toekoms.” 

Herbert Mabuza ontvang sy 250 ton klub 
sertifikaat van die ondervoorsitter van 
Graan SA, Preline Swart.

die ontvangers van die toeken
nings was, gee hulle die nodige 
eer aan Senwes vir die bystand 
wat hulle ontvang. Herbert sê: 
“Die ondersteuning van Senwes 
oor die jare was van onskatba
re waarde.” Nog ’n belangrike 
aspek was die ondersteuning van 
Senwes Landboukundige, Julias 
Ramohlabi. Herbert sê dat Julias 
die kritiese skakel is tussen hom 
en amper elke diensaspek by 
Senwes. “Ek kan vir Julias selfs op 
’n Sondag bel en hy sal my help.” 
Simon sê “Julias is my belangrike 
ondersteunings 
netwerk en as ek punte aan hom 
sou toeken, sou dit 12 uit 10 
wees.”

Die prestasies wat hierdie twee 
behaal het is uitstekend en Senwes 
Scenario het ook op hulle gefokus 
as opkomende boere gedurende 
die afgelope jaar en gedurig kon
tak met hulle gehou op hul pad 
na sukses. Welgedaan Simon en 
Herbert, julle is ’n toonbeeld van 
sukses. Doen so voort!   

Die 2016 Graan SA/Absa 
Bestaansboer van die Jaar toe
kenning is aan Mzwayi David 
Zuma van Estcourt in KwaZulu
Natal toegeken tydens die Graan 
SA Kleinboer van die Jaar sere
monie en die 2016 Graan SA/
Syngenta Kleinboer van die Jaar 
toekenning is aan Sizwe Ngwenya 
van Piet Retief in Mpumalanga 
toegeken. 
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BESTUUR VAN VERANDERLIKES IN ’N BOERDERYSISTEEM 

met behulp van presisieboerdery
BOERDERYPRODUKSIE-

SISTEME HET GROOT 

VOORDEEL GETREK UIT 

DIE ONTWIKKELING 

EN VOORUITGANG 

VAN TEGNOLOGIE WAT 

IN ANDER BEDRYWE 

ONTWIKKEL IS. MET DIE 

HUIDIGE TEGNOLOGIE 

EN PRODUKSIESISTEME 

WAT TOT ONS BESKIKKING 

IS, KAN LANDBOU BAAT 

UIT MEGANISASIE, 

SINTETIESE EN ORGANIESE 

KUNSMISSE, GENETIESE 

INGENIEURSWESE EN 

OUTOMATISERING. MET 

HIERDIE TEGNOLOGIE 

KAN ALLES GEÏNTEGREER 

WORD OM DIE 

VOORUITGANG VAN 

PRESISIEBOERDERY TE 

VERSEKER. 

 HENFRED LINDE, *VOSSIE VAN 
STRAATEN EN LUAN VAN DER WALT

UV, DEPARTEMENT LANDBOU-
EKONOMIE EN GROND- EN 
GEWASWETENSKAPPE

Presisieboerdery hou ver
band met die bestuur van 

grond en gewasveranderlikes. 
Die groot skaal waarop boere 
vandag boer, maak dit moeilik om 
veldverander likes in ag te neem. 
Met die ontwikkeling van tegnolo
gie is dit nou moontlik om die 
veranderlikes doeltreffend en wins
gewend te bestuur. 

Die hele idee van presisieboer
dery in landbou is lae insette, hoë 
doeltreffendheid en volhoubaar
heid. Hierdie benadering word 
moontlik gemaak deur Globale 
Posisioneringstelsels (GPS), 
Geografiese Inligtingstelsels (GIS), 
miniatuur rekenaarkomponente, 
outomatiese beheer, inveld en 
afstandswaarneming, mobiele 
rekenaars, gevorderde inligting
verwerkingsvaardighede en 
telekommunikasie. Met hierdie 
tegnologie kan data oor ruimte en 
tyd versamel word om opbrengs 
en winste te verhoog.

Boere is steeds onseker of hulle 
presisieboerderystelsels in diens 

moet neem. Die motivering vir 
hierdie stelsel mag kom van omge
wingswetgewing, openbare kom
mer oor die oormatige gebruik 
van landbouchemikalieë en ekono
miese winste uit verminderde 
landbouinsette en verbeterde 
plaasbestuur. Na alles sal die suk
ses van presisieboerderytegnologie 
gemeet word deur ekonomiese en 
omgewingswinste.

VERANDERLIKES IN ’N  
BOERDERYSISTEEM
Veranderlikes wat ’n betekenisvolle 
invloed op landbouproduksie het, 
kan in ses groepe verdeel word.

2.1 Opbrengsveranderlikes
Histories en huidige opbrengsver
spreidings.

2.2 Veldveranderlikes
Topografie: Onder meer hoogte 
bo see spieël, helling, aspek, terras, 
nabyheid aan strome en vleie.

2.3 Grondveranderlikes
Grondvrugbaarheid: N, P, K, 
Ca, Mg, C, Fe, Mn, Zn, en Cu; 
Grondfisika, tekstuur, digtheid, 
elektriese geleiding, voginhoud, 
meganiese weerstand; grond
chemie pH, organiese materiaal, 
brakheid, KUK; plantbeskikbare 

HANDELSNUUS
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waterhouvermoë, gronddiepte, en 
hidroulise geleivermoë.

2.4 Gewasveranderlikes
Gewasdigtheid; planthoogte, 
plantvoeding (N, P, K, Ca, Mg, 
C, Fe, Mn, Zn, en Cu); plant
waterstremming; plantbiofisiese 
eienskappe, blaarareaindeks (BAI) 
onderskepping, fotosintetiese 
aktiewe bestraling en biomassa; 
plantblaarchlorofil inhoud en 
graankwaliteit.

2.5 Ander veranderlikes
Onkruid, insekplae, nematodes, 
siektes en meganiese skade deur 
weer.

2.6 Bestuursveranderlikes
Bewerking, bemesting, gewaswis
seling, onkruiddodertoediening, 
besproeiing, ens. 

BESTUUR EN WINSGEWENDHEID VAN 
VERANDERLIKES
Presisieboerderyrekordhouding 
sal die boer toelaat om die ver
spreiding van kunsmisstowwe en 
chemikalieë meer akkuraat toe 
te pas wat insetkoste sal vermin
der en opbrengste verhoog. Om 
bogenoemde meer prakties te ver
duidelik is dat presisieboerdery die 
bestuurder toelaat om boerdery
aktiwiteite meer akkuraat te kan 
noteer en te verander. Dit staan 
bekend as veranderlikheidsbestuur. 
Die bestuur van veranderlikes kan 
op twee maniere toegepas word, 

naamlik deur ’n kaartgebaseerde 
benadering en ’n sensorgebaseerde 
benadering.

Die kaartgebaseerde benadering 
is gewoonlik makliker om toe te 
pas en is gebaseer op die volgende:
• Roostersteekproefneming van 

die land.
• Laboratoriumontledings van 

die grond.
• ’n Spesifieke kaart van grondti

pes, opbrengs, ens. van ’n land.
• Die gebruik van hierdie kaart

gebaseerde benadering om 
veranderlikekoerstoediening toe 
te pas.

Die sensorgebaseerde benadering 
konsentreer meer op die direkte 
plant en grondeienskappe en is 
gebaseer op die volgende:
• Werklike tydsensors.
• Die gebruik van hierdie werk

like tydsensors wat fisies in die 
land geplaas is om veranderlike
koerstoediening toe te pas.

Die gebruik van hierdie metodes, 
ongeag die benadering wat gevolg 
kan word, bied ’n betroubare 
instrument vir die bepaling van 
landbourisiko asook die skedule
ring van alledaagse boerderyakti
witeite.

Die direkte ekonomiese voor
deel wat verband hou met die 
toepassing van presisieboerdery 
op plaasvlak is gewoonlik moeilik 
om te bereken. Daarom is dit van 

HANDELSNUUS

kardinale belang om die wins
gewendheid wat presisieboerdery 
kan inhou op ’n geheelplaasbasis 
te meet en nie as individuele 
be dryfsvertakkings nie. 

Wat daarmee bedoel word is 
dat al die boerderyvertakkings en 
hulpbronbeperkings waar pre
sisietegnologie toegepas word, in 
berekening gebring moet word. 
Hierdeur sal die gebruik van pre
sisieboerderytegnologie moontlike 
maksimale winspotensiaal wys, 
asook die potensiaal om risiko te 
verminder. 

Boere kan ’n ekonomiese ana
lise doen, gebaseer op die variasie 
van oesopbrengs om ’n akkurate 
bepaling van hul risiko te verkry. 
Byvoorbeeld, die boer kan vasstel 
dat 70% van die tyd sal 75% van 
die hawer op ’n spesifieke land ’n 
opbrengs van 3,8 ton per hektaar 
lewer. Indien die boer weet wat sy 
insetkoste per hektaar is, kan hy 
vooraf ’n meer akkurate winsmarge 
per hektaar bereken. 

Hierdie voordele gaan gepaard 
met die akkurate rekordhouding 
wat presisieboerderytegnologie 
moontlik maak.

Vir verdere inligting kontak Vossie 
per epos by lfvanstraaten@gmail.
com. 

* Vossie van Straaten is ‘n meesters-
graadstudent in Grondkunde.

*  Luan van der Walt is ŉ ekonoom by 
Graan SA.



Die saadeenhede is op ‘n parallelo-

gram sisteem gemonteer. 

Dit verseker akkurate plantdiepte.

SOLITAIR 9 MET KRISTALL 9 

�   Werkwydtes van 3 tot 6 m
�   Ry-afstande van 12,5 of 15 cm
�   Akkurate plantestand 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 
verminder bewerkings wanneer dit in kombinasie met verskeie LEMKEN implemente gebruik 
word. Elektriese uitmeet meganisme met lugdrukverdeler eenhede verseker akkurate plasing teen 
hoë spoed. Deur gelyktydig die grond te bewerk en te plant, verseker dit ‘n korter plantperiode.

Veelsydige meeteenhede kan maklik 

ook kanola, sojabone, tef en ander 

fynsade hanteer

BLOU BETEKEN
SLIM ONTWERP VERMINDER 
BEWERKINGS
SOLITAIR 9 LUGDRUKPLANTER

Kontak jou naaste areaverkoopsbestuurder om meer oor LEMKEN uit te vind

Karel Munnik, direkteur + areaverkoopsbestuurder, 082-412-2577, k.munnik@lemken.com
Blackie Swart, areaverkoopsbestuurder, 082-404-9651, b.swart@lemken.com
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Ontmoet Estelle ‘Senwes’
Besigheid op die Knersvlakte
SY HEET EINTLIK ESTELLE 

HATTINGH, MAAR VIR 

ALMAL IN WELKOM 

EN DIE OMLIGGENDE 

GEBIEDE STAAN SY AS 

ESTELLE SENWES BEKEND.

En dis nie moeilik om te ver
staan hoekom nie. Estelle is 

al vir 18 jaar by hiérdie landbou
reus werksaam.

Vir Estelle is haar moeilikste 
taak om baie verskillende pro
dusente uit verskeie gebiede te 
benader. Die meeste verhoudings
bestuurders hanteer een oorkoe
pelende streek waarin produsente 
dieselfde omstandighede ervaar.  
Estelle hanteer egter verskeie streke 
met talle produsente. Haar streek 
strek van Welkom tot Allanridge, 
Lagerskraal, Theunissen en 
Brand fort en dan al die pad 
terug na Verkeerdevlei, Winburg, 
Ventersburg en Hennenman.

Wat interessant is, is dat Estelle 
haar gebied as die Knersvlakte 
beskryf. “Dis baie droog hier 
en ons kry nie opbrengste soos 
wat die ouens byvoorbeeld in 
Wesselsbron kry nie.” Maar posi
tief soos sy is, vertel Estelle: “Dit 
bring jou wel baie nader aan die 

natuur en jy besef alles is net 
genade.”

Deur die jare glo sy dat klante
diens ’n absolute prioriteit is. 
“Sonder jou klante kan jy niks 
bereik nie. En dan moet ek sê, 
beide jou interne en eksterne klan
te is ewe belangrik.”

Sy dra haar klante op die hart 
met haar uitgebreide ervaring. Sy 
het begin met slegs ’n 3maande
kontrak toe sy ingestaan het vir  ’n 
personeellid in Edenville wat met 
kraamverlof was en, soos hulle sê, 
is die res geskiedenis. Sy was die 
volgende twee jaar ’n aflosbeampte 
vir ieder en elk by Kroonstad. Sy 
was amptelik ’n ontvangsklerk, 
gevolg deur ’n pos as bestelklerk 
by Edenville. Vir die laaste 16 
jaar was sy vir agt jaar takbestuur
der op Edenville, Steynsrus en 
Odendaalsrus en die laaste agt jaar 
is sy as verhoudingsbestuurder in 
Welkom gesetel.

Estelle het vier dogters, naam
lik Chantelle, Zandrea, Carla en 
haar laatlammetjie Telana. Sy ken 
die soet en suur van die lewe en 
vertel van die tyd toe Zandrea 
twee dekades gelede in ’n ongeluk 
oorlede is. Maar die Here het vir 
haar ’n sterretjie gegee in die vorm 

van Telana, wat ’n toonbeeld van 
Zandrea is.

As klant kan jy verseker wees 
dat Estelle alles van hierdie area 
weet. En sy KEN die area! Sy is in 
Welkom gebore en het Laerskool 
Merriespruit en Hoërskool Hentie 
Cilliers bygewoon. Sy sal jou 
belange op die hart dra en enduit 
vir jou gaan, nes die uitstekende 
atleet wat sy op haar dag was! Sy 
het Vrystaat kleure in die 400 m 
en 800 m items verwerf en het 
aan verskeie SA kampioenskappe 
deelgeneem. Sy is vandag nog ’n 
ywerige drawwer en hou ook van 
Curves en aksiesport. Meer oor 
Estelle is dat sy baie weetgierig is, 
dinge vinnig aanleer, ’n ‘gogetter’ 
is wat daarvan hou om ook die 
leer te klim. Sy beskryf haar as ’n 
spanvrou wat nie daarvan hou om 
uitgesonder te word nie.

Haar filosofie oor die 
lewe is dat jy net ’n 
rentmeester van alles is 
 “Selfs jou werk en  
salaris is eintlik nie 
joune nie en neem jy 
net rentmeester
skap daarvan.” 

VERHOUDINGSBESTUURDER

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

Estelle Hattingh is die Verhoudingsbestuurder by Welkom en 
is al die laaste 18 jaar by hiérdie landboureus werksaam.

HANDELSNUUS



BESTE 
ONDERDELE

NETWERK EN TOEVOER

TOEGANG TOT
FINANSIERING

GROOT VOORDELE

BESTE TEGNIESE
DESKUNDIGES

ONDERSTEUNING

KOMPETERENDE 
INRUILPRODUKTE

 KWALITEIT EN DIENS

Senwes Equipment weet wat ons klante wil hê en 
ons maak seker hulle kry dit. As eksklusiewe John Deere 
handelaar verseker ons jou toegang tot die nuutste ontwik-
kelings. Ons sorg dat jy die beste het wat geld kan bied.

My keuse, my Senwes.

http://senwes.co/7min_DVD2016

GESTIG
 IN 1909

‘N EEU VAN LANDBOU

107

http://senwes.co/7min_DVD2016
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’N GRAANBEMARKINGSADVISEUR MET DIE VOLLE PAKKET

Herman is jou Senwes Man
AS JY NOU AL OOIT  ŉ 

SENWESTER GESIEN HET 

WAT UIT SY PAD GAAN 

OM WERKLIK DAAR VIR 

KLANTE TE WEES, DAN 

MOET HERMAN DE JAGER 

SE NAAM SEKERLIK EEN 

VAN DIE VOORSTE NAME 

WEES.

En hy gee regtig sy alles. Om 
mee te begin  die aroma 

van koffie wanneer jy sy kantoor 
binnestap. ’n Yskas vol yskoue 
koeldrank, ’n koel en vars kantoor 
met die beste lugreëling. Dit is wat 
jy kry as jy jou eerste tree binne 
hierdie graanbemarkingsadviseur 
se kantoor gee. En dis alles spesiaal 
net vir jou!

Dit sal nou die inleiding van 
’n goeie artikel wees. En die w’s 
van die artikel oor wie, wat, 
waar, wanneer en waarom dinge 
ge beur, gaan alles net oor die 
klant. En dan moet daar ook ’n 
bietjie vleis bygevoeg word soos 
my ouddosent, Elsabé Pepler, by 
die Universiteit van die Vrystaat 
sou sê.

Daar besef jy dat dit nie net 
uiterlik vir jou voel of Herman sy 
produsente op die hande dra nie, 
hy IS klantediens. Hy gaan uit sy 
pad om al die verskillende per
soonlikhede van produsente te leer 
ken met wie hy te doen het – “Jy 
moet hulle elkeen persoonlik ken 
en deel van elkeen se besigheid 
word. Indien jy dit regkry, is dit 
soveel makliker om sy behoefte te 
kan bepaal. In kort: Jy moet saam 
met die produsent groei.”

Dié lekker kantooratmosfeer 
herskep hy op die plaas óók. 
Herman versinnebeeld diens. Hy 
is daardie ou wat met sy koelhouer 
vol koue koeldrank rondry en aan 
produsente uitdeel. Dan is ware 
warm geselskap nog een van sy 
eienskappe – “Ek klim saam met 
hulle in die planter en stroper.” 
Die kruks is dat hy verder as die 
res gaan. Hy onthou hoe hy al 
baie saam met produsent Uys van 
Heerden in sy Cruiser 
saam met sy wolf
hond, Ben gery het.

En dan soos in 
meeste berigte volg 

die komplimenterende inligting 
om die finale knoop deur te haak. 
Herman het dan ook jarelange 
ondervinding as landboutegni
kus, presisieboerderyspesialis en 
graanbemarkingsadviseur. 

Die slot! Dit is wat Herman 
so ’n goeie Senwester maak. En 
dit kan net lekker wees vir die 
produsente van Odendaalsrus, 
Allanridge en Losdoorns wat 
onder hom val, asook ’n gedeelte 
van Tierfontein wat hy saam met 
Senior Graanverkryger, Danie 
Pretorius, hanteer. En hy kan hom 
nie net wegskeur van sy klante nie. 
Volgens hom raak dit moeilik om 
weg te kom as hy eers op een van 
sy produsente se plase is.

En as jy dink dat jy alles net 
so kan ‘copy en paste’ en toepas, 
helaas is dit nie so maklik nie. Jy 
moet Herman wees, en niemand 
kan hierdie Herman wees nie. Net 
Herman kan hier jou Senwes man 
wees.

’N BIETJIE MEER OOR HERMAN
• Hy is 31 jaar oud
• Getroud met Lenie
• Gebore in Reivilo
• Grootgeword in Jan Kempdorp 

en Hoopstad
• Hy het haker gespeel vir die 

Puk O/19 span. 

Vom Eisenwacht
RottweilersKUSA Reg. 1028906

Bespreek jou hond nou: 
puppy@rottweilerza.co.za 
Ernst : 084 9151 459 

www.rottweilerza.co.za 

Ons teel met die eerste generasie afstammelinge 
van top bloedlyne, wêreldklas werkhonde, asook 
ingevoerde bloedlyne. Albei ouers het HD en ED 
gesondheidsertifikate.
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    Hoe het graanhantering   
          oor tyd verander?

Volgens Saunders (1930) 
in Maize in South Africa 

was Kroonstad die distrik wat die 
meeste mielies in die hele Suid
Afrika geproduseer het. Volgens 
Saunders het die distrik Kroonstad 
gemiddeld 856 096 sakke van 90 
kg elk per seisoen geproduseer vir 
die periode 1923 tot 1927. Dit 
was ’n produksie van 590 kilogram 
per hektaar in metrieke terme. 
Die distrik wat die naaste aan 
Kroonstad gekom het ten opsigte 
van mielieproduksie was Bethal, 
met 666 375 sakke gemiddeld per 
seisoen. Met die lees van die berig 
gaan mens se gedagte terug in die 
geskiedenis en begin jy dink oor 
hoe dinge oor tyd verander het.

In die betrokke seisoen het die 
Centraal Westelike Koöperatiewe 

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.

Landbouvereniging (SWK) 
ongeveer 27 000 ton mielies ont
vang en het die mielies wat by 
die sakdepot in Amerika gelewer 
is, ongeveer 20% van die totale 
SWKoes uitgemaak. Dit was op 
daardie stadium die hoofmielie
produksiearea in die Senwes 
gebied en dit is ook die rede dat 
die eerste handelstak in 1939 op 
Heilbron opgerig is. Mielies is 
daardie jaar met wa en osse na die 
sakdepot toe aangery. Die imperia
le sakke van 90 kilogram is op ’n 
sakpakker se kop geplaas en hy het 
op ’n plank geloop tot waar hy die 
sak moes plaas in die mieliestapel. 
Die mieliestapel is gepak soos die 

ou piramides in Egipte volgens 
oorlewering gebou is. Daar is ’n 
skuinsbaan op die kant van die 
mieliestapel gelos waarop planke 
geplaas is. Die mielies is dan op 
die baan, wat reg om die stapel 
geloop het, gedra en geplaas waar 
dit in die stapel inpas. Die stapel 
op die voorgrond is klaar gepak en 
die baan wat oopgelos is om op te 
loop, is opgevul. Indien die stapel 
verspoor moet word, word dan 
weer begin om die loopbaan oop 
te maak totdat die top van die sta
pel bereik word. Die metode van 
mieliestapels pak het in die meeste 
gevalle tot die vroeg sestigerjare 
aangehou.

 THYS GROBBELAAR
 SENIOR GRAANANALIS, SENWES 

GRAINLINK

IN DIE LANDBOU WEEK-

BLAD VAN 11 JULIE 2016 

HET DIE VOLGENDE BERIG 

MET ’N FOTO VERSKYN: 

“ ’N BERG VAN 64 000 

SAKKE MIELIES VAN DIE 

CENTRAAL WESTELIKE 

KOÖPERATIEWE 

LANDBOUVERENIGING OP 

DIE SPOORWEGHALTE 

AMERIKA NABY 

KROONSTAD.” 

SuidAfrika het in 1909 aktief 
tot die mielieuitvoermark toege
tree, met Argentinië een van sy 
grootste konkurrente. Die uitvoer
bestemmings was hoofsaaklik 
Engeland en Europa. Met die 
90 kilogram sakke was die hele 
uitvoerpoging ’n absolute frustre
rende proses, soos meegaande foto 
duidelik uitbeeld. Hier word 90 
kilogram sakke van ’n spoorweg wa 
op ’n skip oorgelaai. 

DEEL I

Hou die volgende Senwes Scenario dop vir Deel II van die artikel.



SKF Battery-Operated  
Grease Gun is  
“pure genius”

The grease gun is a positive 
displacement singe acting pump 
that can be used with standard 
SKF grease cartridges or filled with 
500 cm of loose grease. According 
to Eddie Martens, SKF Product 
Manager, MaPro, this versatile, 
robust, high performance (DIN 
1284) unit, has a maximum peak 
pressure capability of 700 bar and 
is suitable for lubricating a wide 
range of applications including 
bearings, machines, and vehicles. 
Martens explains that the grease 
gun is driven by a small, low 
voltage electric motor connected 
to a gear transmission. "The rotary 
motion of the motor is converted 
into a reciprocating motion of the 
plunger using a yoke mechanism." 
The TLGB 20 delivers two speed 

flow rates and can be switched 
seamlessly from low volume (110 
g/min) to high volume (170 g/
min).  

The SKF TLGB 20 grease gun 
presents a number of useful 
features and benefits: 
• Integrated grease meter shows 

grease discharge in grams

• LCD battery discharge display 
shows remaining energy 
content

• LED light facilitates location of 
grease fittings in dimly lit areas 

• Long (Li-Ion) battery life allows 
for dispensing of 15 cartridges 
per battery charge 

• Filler nipple for fast, easy filling 
from drums with filler pumps 

The unit is supplied in a sturdy carrying case which includes a 900mm 
high-pressure hose, rechargeable 20 V battery, charger, and user 

instructions.

Please contact your  
nearest Senwes Equipment  
branch for more info.

R6 100 including vat

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.
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TAKBESTUURDER POTCHEFSTROOM Ken jou Certisure 
personeel

NICO VAN DEN 
HEEVER

  AUBREY KRUGER

WAT DOEN JY BY CERTISURE?
Ek ’n bemarker/makelaar en doen beleggings vir 
lede van die Senwes Sambreelfonds, asook afgetre
denes, bestuur fondse op lewende annuïteite, doen 
diskresionêre fondse by Allan Gray en talle ander 
dinge.

HOE HET JOU LOOPBAAN TOT NOU GEVORDER?
Ek het as bemarker by Sanlam begin en het daarna 
by Trustbank as bankmakelaar aangesluit. Toe is ek 
terug na Sanlam, as takbestuurder en onafhanklike 
makelaar tot 2010, waarna ek by Certisure begin 
het.

WAAR IS JY GEBORE EN WAAR HET JY SKOOLGEGAAN? 
Odendaalsrus gebore en skoolgegaan by Odensia 
Laerskool in Odendaalsrus en Hoërskool Sentraal in 
Bloemfontein.

WAT WAS JOU PLANNE NA SKOOL?
'n Beurs vir medies is op registrasiedag na meganiese 
ingenieurswese verander. Toe kom Sanlam in die 
prentjie in my tweede jaar en...

HOE SIEN JY JOU TOEKOMS BINNE DIE MAATSKAPPY?
Ek lewe en werk met oorgawe en geniet elke dag. 
Dis ’n fees hier!

WAT IS DIE BESTE RAAD WAT JY AAN KLIËNTE SAL GEE?
Verstaan spaar en praat met iemand wat waarde vir 
jou kan toevoeg.

WAT DOEN JY IN JOU VRYETYD?
Het baie jare gholf gespeel. Nou is dit net fotografie, 
fiets en gym.

FAMILIE?
Ek is met Anel Christine (Meisie) getroud. Sy het 
in atletiek en swem presteer en nasionaal teen Karen 
Muir meegeding. Arno is my seun, die eienaar van 
Health Studio in Klerksdorp, en ek het twee klein
kinders, Dian en Denel. 

Ruan bring kleur 
en geur na Potch

  AUBREY KRUGER

Louis Leipoldt skryf, “Dit is die maand Oktober! 
Die mooiste, mooiste maand!” Dit is ook die 

geval met Ruan van der Merwe, wat in die einste 
Oktobermaand as takbestuurder by die Hinterlandtak 
in Potchefstroom aangesluit het.

Vir Ruan het Oktober talle mooi herinneringe en 
hy sal nes Leipoldt se pen, talle geure na dié tak bring.

Hy is op 24 Oktober 1984 gebore en 24 jaar 
daarna, op 4 Oktober 2008, met sy vrou Hannelie 
getroud. Hy het ook in die lente van 2012 in die 
landbousektor begin, waar hy afdelingshoof by Afgri 
in Middelburg was. In die lente van 2013 word hy 
takbestuurder by Ogies, voordat hy vanjaar op 3 
Oktober as takbestuurder by Potchefstroom begin 
werk het.

Benewens die laaste vier jaar, waarvan hy drie jaar 
’n takbestuurder was, het hy ander bestuurservaring 
opgedoen as bestuurder van hulle familiebesigheid, 
Die Koperketel Bakkery en Restaurant, en was hy ook 
vir twee jaar takbestuurder by GC Coatings werksaam. 
Dan is hy ook in besit van ’n Nasionale Diploma in 
Besigheidsbestuur.

Die Kroonstadgebore Ruan is ’n Middelburgman 
en het by Laerskool CR Swart en HTS Middelburg 
gematrikuleer. Hy en sy vrou Hannelie het twee 
spruite Ruané (6) en Simoné (15 maande).

Hy is bewus van die uitdagings wat op hom wag 
maar hy pak die geleentheid met beide hande aan – 
“Ek gaan gebruik wat ervaring my geleer het, naamlik 
dat die maklikste manier om jou personeel te laat 

werk, is om self hard te werk. Jy moet 
personeel net bestuur, en as voor
beeld lei.”

Die Besturende Direkteur, Daan 
Bronkhorst, het volle vertroue in 
hom: “Ruan het reeds bewese 

sukses by Ogies behaal en 
ek weet wat die waarde 
is wat hy tot die 
Potchefstroom tak 

kan voeg.”  
Ruan van der Merwe is die nuwe takbestuurder 

van die Hinterlandtak in Potchefstroom.

Certisure is nie jou 
mooiweersvriend nie.
Ons is saam met jou 
in nood of oorvloed.Dié voete loop na CertiSure
           ...en joune?

Korttermynversekering • Oesversekering

Finansiële beplanning • Beleggings • Mediese fondse

Senwes Hoofkantoor
Charel de Klerkstraat 1
Klerksdorp
Tel: 018 464 7496

Gemagtigde Finansiële Diensteverskaffer

Certisure korporatief_A4 – infoworks

T oe NWK Versekeringsmakelaars in 2012 met Univision Financial Services uit die Senwes-stal 
kragte saamgesnoer het, het ‘n prominente, onafhanklike versekeringsmakelary in die Vrystaat, 

Noordwes en Noord-Kaap tot stand gekom.

CertiSure – die besigheid se nuwe handelsnaam – bedien kliënte van oraloor en met ‘n reputasie 
van betroubaarheid vestig ons nuwe kliënte en laat huidige kliënte selfs meer tuis voel. Ons kliënte 
kan steeds staatmaak op die gehalte diens en produkte waaraan hul gewoond is – en innoverende 
nuwe produkte te wagte wees.

Verander koers na CertiSure, want ons lewer staatmakerdiens daar waar die voete van landbou, 
kommersiële en individuele kliënte loop.

Certi ure
Reliable    Betroubaar

Brokers • Makelaars

Certi ure
Reliable      Betroubaar

Brokers • Makelaars

Versekering vir almal

Versekerde gevare:
  Brand

  Chemiese spuitskade

  Droogte

  Hael

  Oormaat reën

  Ryp

  Transito
(Terme en voorwaardes geld)

Oesversekering

Certisure Hoofkantoor
Charel de Klerkstraat 1
Klerksdorp
Tel: 018 464 7494
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SENWES IS TOEGESPITS OP 

NUWE EN INNOVERENDE 

OPLOSSINGS EN MET DIE 

GROOT DIGITALE BEWEGING 

WAT TANS IN DIE MARKPLEK 

ERVAAR WORD, IS DIT VIR 

ONS BELANGRIK OM OP 

DIE DIGITALE PLATFORMS 

WAAR ONS KLANTEBASIS TYD 

SPANDEER, TE KOMMUNIKEER 

EN OM ONS BOODSKAPPE OOK 

DIENOOREENKOMSTIG AAN TE 

PAS. 

MAAK SEKER JY KRY AL DIE 

INLIGTING WAT TOT JOU 

BESKIKKING IS.

HANDELSNUUS

LAAI GERUS ONS SENWES GRAINLINK 
TOEPASSING AF
Hierdie toepassing sit die daaglikse JSE 
(SAFEX) kommoditeitspryse, indekspryse 
en die nuutste weerpatrone in die palm 
van jou hand. 

Facebook | @senwes
Twitter | @senwes

Instagram | @senwes

http://senwes.co/facebook

http://senwes.co/twitter

http://senwes.co/linkedin  http://senwes.co/instagram

VOLG ONS OOK OP SOSIALE MEDIA
Maak nie saak watter sosiale media platform jy 
verkies nie, ons is daar om jou op hoogte te hou 
van aktuele landbousake.

Linkedin | @company/senwes

http://senwes.co/
Grainlink_App_Android

Benut ons Digitale 
Platforms optimaal

http://senwes.co/
Grainlink_App_IOS | 

http://senwes.co/facebook
http://senwes.co/
http://senwes.co/twitter
http://senwes.co/
http://senwes.co/instagram
http://senwes.co/linkedin
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Senwes Groep verbeter op  
toonaangewende aantekenproses 
MOEG OM ‘N MAGDOM GEBRUIKERSNAME EN WAG-

WOORDE TE ONTHOU? WAT VAN EEN IDENTITEIT 

WAT JY OP AL DIE VERSKILLENDE PLATFORMS KAN 

GEBRUIK? ONEAGRI IS DIE 

ANTWOORD!

WAT IS ONEAGRI?
OneAgri is ’n registrasieproses waar 
elke klant/gebruiker een identiteit/
profiel kry waarmee hy op verskeie 
platforms in die Senwes groep kan 
aanteken. Gebruikers se selfoon-
nommer is hul sleutel en verskeie 
magtigingsmetodes (wagwoord, 
PIN-kode, OTP) word dan hier-
mee saam gebruik om onder meer 
transaksies te magtig, kontrakte 
te teken en toegang te verkry tot 
markinligting.
 
WAT IS DIE VOORDELE VAN ONEAGRI?
	 Een identiteit oor verskeie 

agri-platforms
	 Een keer aanteken vir verskeie 

platforms
	 Verskillende magtigingsmetodes
	 Gebruikers- en selfoonvriendelik

WATTER PLATFORMS WORD DEUR 
ONEAGRI GEDRYF?
Tans gebruik AgriRewards, 
Hinterland en Nasie in Gesprek 
reeds hierdie gerieflike funksiona-
liteit. Tradevantage en MySenwes 
sal in die nabye toekoms ook deur 
OneAgri gedryf word, wat beteken 
dat dieselfde aantekenbesonderhede 

dan ook op dié platforms gebruik 
kan word.

WAT GEBEUR NOU MET MY 
HINTERLAND ONEID PIN?
In 2015 het Hinterland ‘n PIN-
registrasie in werking gestel wat 
klante bemagtig het om rekening-
aankope en rekeningbetalings met 
‘n PIN-kode by enige Hinterland 
tak te doen. Hierdie PIN kan ook 
gebruik word om afhanklikes aan 
jou rekening te koppel, wat dan 
elk 'n unieke PIN ontvang om 
aankope namens die rekening-
houer te doen. 

Hierdie PIN is gekoppel aan 
‘n OneID wat klante oor verskeie 
platforms in die Senwes groep kan 
gebruik. OneID se naam verander 
dus en sal voortaan as OneAgri 
bekendstaan. Klante/gebruikers 
sal ook in die toekoms dieselfde 
PIN-kode wat hulle tans tydens 
aankope by Hinterland gebruik, 
op enige van die ander platforms 
wat gedryf word deur OneAgri 
kan gebruik. 

http://senwes.co/youtube

YouTube | @senwestv

www.senwes.co.za
Besoek ook gerus ons webwerf 
by www.senwes.co.za en kyk 
uit vir groot veranderinge vanaf 
Januarie 2017!

NUUSBRIEF
Teken in op al ons nuusbriewe 
en kry die leefstof wat jy van 
hou. 

Besoek http://www.senwes.
co.za/teken-in 

http://www.senwes.co.za
http://www.senwes.co.za
http://www.senwes
http://co.za/teken-in
http://senwes.co/youtube


... jou No.1 keuse van trok handelaar

Handrat.
Lys Prys

R435 781
Spesiale aanbod

R376 639
Ingesluit Valkant

Bak

AMT
Lys Prys

R451 084
Spesiale aanbod

R389 643
Ingesluit Valkant

Bak

Pryse uitgesluit BTW. Terme en voorwaardes geld.

Koelkas, Karkas hangers, paneelwaens, en insleepvoertuie in voorraad. Bakwerk pryse op aanvraag.
2.5-14 ton eenhede beskikbaar.

N-Reeks Spesiale Aanbod

Veiligste en mees ekonomiese vervoermiddel
vir jou lewendehawe

Beperkte voorraad. Beskikbaar in handrat en Allison automaties.
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MARKLEIER MET TALLE TOEKENNINGS
Hul vragmotorverkope is groot en 
verteenwoordig 12.75% van Isuzu 
se nasionale verkope met 4 346 
eenhede in 2015. Dié prestasie 
het aan Imperial Truck Centre 
Isando die toekenning as 2015 
Topvolumehandelaar besorg, met 
die verkoop van 554 eenhede, sowel 
as die eerste en twee plekke vir die 
beste verkoopspersone. Bronwyn 
Andrade het die toeken ning as beste 
handelaarbestuursbeampte ingepalm 
met Elzahn Heyns die tweede plek. 
“Ons is trots op die prestasies van 
ons Isando handelstak, veral ons 
twee verkoopspersone. Hul harde 
werk spreek duidelik uit dié resul
tate,” sê Roux.

BEKOSTIGBARE HANDELSMERK
Roux hou vol dat “meer bekostig
bare” handelsmerke ’n toename sal 
toon soos klante meer prysbewus 
raak.

TRANSMISSIE
Daar is ’n neiging om geoutomati
seerde handtransmissiestelsels aan te 
skaf. Die AMT het ’n omwenteling 

Meer oor Imperial Isuzu Truck Centre
in die voertuigvlootmark begin met 
Roux en Steenkamp wat beves
tig dat 75% van die vragmotors 
wat hulle verkoop, met AMT
transmissiestelsels toegerus is. Die 
voordele is vanuit ’n bedryfstyd
perk asook kostebesparende pers
pektief bewys en dié stelsels vereis 
minder instandhou dingstyd.

“Staantyd bly ’n belangrike 
faktor en dit is waarom kliënte 
hulle na Isuzu Trucks wend vir ’n 
betroubare oplossing wat tyd en 
geld bespaar,” sê Roux. Baie van die 
mediumreeks vragmotors van Isuzu 
is met ’n AMTtransmissiestelsel 
toegerus en dit bly ’n leier met ’n 
dravragkapasiteit van 2.5 tot 8 ton. 
By die AMTmodel gebruik die 
bestuurder nie ’n koppelaarpedaal 
by wegtrek, ratte verander of 
stilhou nie. Slegs ’n rathefboom, 
ver snelpedaal en rempedaal word 
ge bruik en dit bespaar duisende 
rande. Dit help om op beide outo
matiese of handratwyse te bestuur 
en skakel koppelaarmisbruik uit.

KLIËNTEDIENS IS TOPS
Die vragmotorwerkswinkel van 

Imperial Isuzu Truck Centre: 
       Die amptelike voertuigborg van     
               Nasie in Gesprek TV-reeks
NASIE IN GESPREK VERWELKOM MET TROTS 

VIR IMPERIAL ISUZU TRUCK CENTRE AS DIE 

AMPTELIKE VOERTUIGBORG VAN DIE NASIE 

IN GESPREK TV-REEKS, ‘N PLATFORM WAAR 

LANDBOU KWESSIES BESPREEK WORD MET 

TALLE DENK LEIERS VAN VERSKEIE SEKTORE. 

“Imperial Truck Centre is aan die voor  
punt van verkope en naverkopediens 

onder Isuzuvragmotorhandelaars in die land,”  
dit is volgens Le Roux Roux, Franchise Direk teur, 
en Ben Steenkamp, Verkoops bestuurder van hul 
Isuzu handelaar. Hier gaan Imperial Isuzu Truck 
Centre selfs nog verder voort met hul betrokken
heid by die reeks en is trots om met die immerge
wilde Nasie in Gesprekreeks geassosieer te word.

Imperial Truck Centre Isando en 
GM Isando kan 15 vragmotors per 
dag versien of herstel met die werks   
winkel wat tot 40 voertuie per dag 
kan hanteer. “Die sentrum het ’n 
omvattende onderdeleafdeling met 
R6 miljoen se onderdele en bied 
ook 24uur padbystand aan ons 
vragmotorklante,” voeg Roux by.

Die handelaar in Bloemfontein 
kan 25 vragmotors per dag versien. 
Die werkswinkel is oop op Saterdae, 
indien dit vooraf gereël word, en 
onderdele van R1.5 miljoen word 
in voorraad gehou. Hulle lewer 
onderdele binne die Bloemfontein
distrik af.

Roux en Steenkamp is vol ver
troue dat Isuzu trokke die gesogste 
vragmotors in SuidAfrika sal bly. 
“Ons het onsself as ’n betroubare 
handelsmerk binne die vlootsektor 
gevestig en toon jaar ná jaar groei. 
Diens is die middelpunt van ons 
onderneming, wat in ooreenstem
ming met die kernwaardes van Isuzu 
is.”

Vir enige navrae besoek die web
werf www.imperialtruckcentreisan
do.co.za of skakel 011 974 3001. 
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Grafiek 1: Tendenslyn – Ondersteuning- en Weerstandslyn.
BRON: SAAMGESTEL DEUR OUTEUR.

Safex Scenario’s
met Susari
SUSARI GELDENHUYS

RUBRIEK

INLEIDING
Die SuidAfrikaanse somerreën
valgebied was die afgelope seisoen 
vasgevang in een van die ergste 
droogtes sedert die 1991/92 sei
soen. Sommige analiste meen selfs 
dat die droë toestande vergelyk 
kan word met dié van 1972/73. 
Onlangse weervooruitsigte het 
egter aansienlik verbeter met 
die verwagte koms van ’n La 
Niñaseisoen, wat gepaard gaan 
met bogemiddelde reënval (en 
dus gewoonlik bogemiddelde 
opbrengste) vir SuidAfrika. 
Onsekerheid rondom die realise
ring van die goeie weervooruitsigte 
bestaan wel vir die komende sei
soen en sal waarskynlik weer vola
tiele markbewegings tot gevolg hê. 
Hierdie volatiele omstandighede 
bemoeilik goeie verskansings en 
beleggingsbesluite 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 besluit 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 prysfor
masies. Die onderstaande artikel 
brei verder uit op die interpretasie 
van verskeie prysformasies, waar
onder weerstands en ondersteu
ningslyne wat die basis hiervan 
vorm. 

TENDENSE
Tendenslyne is een van die een
voudigste hulpmiddels in tegniese 
analise, maar word ook beskou 
as een van die belangrikste en 
mees algemeen gebruikte analises 
in die praktyk. Tendenslyne kan 
opwaartse, afwaartse en sywaartse 
markrigting aandui deur slegs ’n 
reguit lyn deur drie of meer punte 
op ’n grafiek te trek. Die verhan
delingsperiode en tipe grafiek (lyn
grafiek, kandelaargrafiek, ens.) van 
die instrument onder observasie 
kan wissel na gelang van die analis 
se spesifieke behoeftes. Grafiek 1 
is ’n voorbeeld van 'n opwaartse 
tendens wat aangedui word deur 
’n langtermynondersteunings en 
weerstandslyn.  

Hierdie tendense toon gewoon
lik die wisselwerking tussen koper 
en verkoper aan. ’n Opwaartse 
tendens word gekenmerk deur 
hoër laagtepunte wat dan verder 

ondersteuning bied indien ’n 
reguit lyn deur die laagtepunte 
getrek word. In hierdie geval is die 
kopers kragtiger as die verkopers. 
Die teenoorgestelde is waar in ’n 
afwaartse mark waar verkopers 
kragtiger is as kopers, wat lei tot 
laer hoogtepunte wat bereik word 
en dus dien die reguit lyn deur 
die hoogtepunte as weerstand. ’n 
Ewewig tussen kopers en verko
pers dui gewoonlik op ’n sywaartse 
mark. ’n Verandering in die dina
mika tussen kopers en verkopers 
word algemeen gesien in ’n onder
steunings of weerstandslyn wat 
gebreek word, en dus aandui dat 
die voorafgaande tendens nie gaan 
volhou nie. Vandaar die bekende 
gesegde deur Ed Seykota: The 
trend is your friend except at the end 
where it bends.

In die geval waar ’n langerter
mynondersteuningsvlak (weer
standsvlak) gebreek word, sal dit 
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Grafiek 3: Ondersteuningslyn - Bewegende Gemiddeld (MA).

Grafiek 2: Ondersteuningslyn vs Weerstandslyn.

BRON: SAAMGESTEL DEUR OUTEUR.

BRON: SAAMGESTEL DEUR OUTEUR.

RUBRIEK

dikwels verder dien as toekomstige 
weerstandsvlak (ondersteunings
vlak). In hierdie geval sal ’n breek 
deur die vlak as verkoopsein 
(koopsein) dien. Let wel dat 
hierdie tipe analise nie in isolasie 
gedoen moet word nie, maar dat 
dit bevestig moet word deur ver
skeie ander tegniese indikatore. 
Grafiek 2 is ’n grafiese illustrasie 
van ’n weerstandsvlak wat gebreek 
is en waar pryse die vlak dan weer 
as ondersteuning toets.

Reguit lyne is wel nie die 
enigste manier om ondersteu ning 
en weerstandsvlakke te bepaal 
nie. ’n Goeie voorbeeld hiervan 
is die Bewegende Gemiddeld 
(MA)1. Die norm is dat ’n MA 
’n natuurlike ondersteunings of 
weerstandsvlak bied, en ’n breek 

deur die MA kan aandui op ’n 
ommekeer in ’n tendens. Let wel 
dat die geldigheid van die tenden
sommekeer wel afhang van die 
gekose tydperk van die MA, asook 
die tydperk van die interval van 
die instrument onder observasie. 
Grafiek 3 is ’n grafiese illustrasie 
van ’n 100dag MA wat as langter
mynondersteuning dien. 

SLOT
Deur slegs ’n redelike begrip te hê 
van die bostaande inligting, is u 
reeds ’n stappie voor die res. Dit 
is wel uiters voordelig om tegniese 
analise met fundamentele analise 
te kombineer om sodoende die 
beste moontlike besluit te kan 
maak, aangesien ’n breek deur ’n 
langertermynondersteunings of 

weerstandslyn gewoonlik gekop
pel kan word aan fundamentele 
vraag en aanbodfaktore wat 
verander. 

Tegniese prysgrafieke bied 
analiste die geleentheid om die 
verhouding tussen vraag en aan
bod visueel voor te stel en kan 
moontlike veranderings in die 
verhouding deur verskeie prys
formasies aangedui word. Met 
ondersteunings en weerstandslyne 
as basis, bestaan verskeie forma
sies wat geanaliseer kan word om 
moontlike koop en verkoopseine 
te genereer. Die komende artikels 
fokus op die interpretasie van die 
formasies.

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

1 Die werking van die MA is reeds in ‘n vorige artikel bespreek. Sien Junie / Julie 
2016 uitgawe van Senwes Scenario.
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Bestuur besteding van insette 

       gedurende planttyd

Teen die tyd wat u hierdie 
berig lees het u hopelik reeds 

van die volgende aksies afgehandel: 
• lande voorberei vir plant;
• klaar geplant;
• laaste bespuitings vir die seisoen.

Hierdie uitgawes verteenwoordig 
die grootste gedeelte van enige 
produsent se bedryfskapitaal oor 
’n produksiejaar. Dit is daarom 
van kardinale belang dat ‘n nodige 
rekordhoudingstelsels in plek is 
om besteding per item te boekstaaf 
en te moniteer. Indien dit nie op 
rekord geplaas word, maak dit die 
ontleding van insette aan die einde 
van die seisoen moeilik. Beter 
rekords kan gehou word as dit 
op ’n gereelde basis deur planttyd 

gedoen word eerder as om einde 
Augustus te moet onthou hoe 
planttyd verloop het.

Daar is vele maniere hoe rekord 
gehou kan word deur planttyd. 
Maak ’n lys van die insette wat 
gebruik word tesame met ’n lys 
van al die lande wat geplant word. 
Elke land kan sy eie boek hê wat 
ingevul word soos wat bewerkings 
plaasvind. Wanneer die laaste 
bewerking voor strooptyd klaar is, 
kan elke land se boek kantoor toe 
geneem en die inligting ingevoer 
word op die rekenaar. Dit sal 
verseker dat inligting meer korrek 
is as wat alles eers aan die einde 
van die seisoen verwerk word. 

Op die ou end maak rand 
en sent saak. Al die bogenoem

de inligting moet aan die einde 
van die produksiejaar ontleed 
word om prestasie te meet. Die 
Landboudiensteafdeling by Senwes 
help boere met hierdie ontledings. 
’n Platform is onlangs geskep op 
MySenwes wat die EBuro ge 
noem word. Boere kan geregistreer 
word vir toegang tot hierdie plat
form en dan self alle syfers inlees. 
Die inligting sal dan verwerk word 
en met die boer bespreek word in 
die vorm van ’n verslag. Die idee 
is om bestuurstaatgedrewe inlig
ting te genereer eerder as finansiële 
staat inligting. 

Kontak gerus die Senwes 
Landboudiensteafdeling indien u 
belangstel daarin om u boerdery se 
finansiële prestasie te ontleed. 
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Senwes Grainlink bied veilige transaksies en vinnige 
betaling. Ons skep waarde vir jou deur kapitale groei en 
dividende. Ons kyk na jou graan en belange terwyl jy 
aandag gee aan jou hartsmense.
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November 2016: 
Markverwikkelinge
THYS GROBBELAAR

GRAANMARKVOORUI TSIGTE

SENIOR GRAANANALIS, SENWES GRAINLINK

DIE DOEL VAN DIE ARTIKEL IS 

OM  ’N BREË MARKOORSIG TE 

VERSKAF AANGESIEN DAAR  

’N REDELIKE TYDSVERLOOP 

TUSSEN DIE SKRYF VAN DIE 

ARTIKEL EN DIE PUBLIKASIE 

DAARVAN IS.

Prysdrywers in die graan-  
en oliesademarkte
Meegaande is ’n skematiese voorstelling 
van die vernaamste veranderlikes wat tans 
op die kommoditeitspryse in die wêreld 
en plaaslik inwerk. Daar gaan gepoog 
word om kortliks op die meeste van die 
veranderlikes te fokus.

Fundamentele faktore
  Internasionaal

• Verwagte ekonomiese groei
• Energiepryse
• Wisselkoersbeweging (veral tov dollar)
• Oordragvoorrade

Produksie
Verbruik

 Plaaslik
• Wisselkoersverandering
• Oordragvoorraad

– Invoere
– Verbruik
– Verwagte produksie

» Verwagte reënval
» Verwagte oppervlakte wat  
 aangeplant gaan word
» Klimaatsvooruitsigte (reënvalver 
 spreiding, temperature)

Internasionale  
fundamentele faktore

INTERNASIONALE EKONOMIESE 
SITUASIE
Sedert die skryf van die vorige 
artikel het daar nie veel op die 
internasionale front verander 
nie. Die Amerikaanse verkie
sing oorheers redelik die inter
nasionale markte. Verwagte 
ekonomiese groei bly steeds 
aan die trae kant.

ENERGIEPRYSE
Die internasionale ruolieprys 
staan op hierdie stadium in 
die omgewing van $46.5 per 
vat. Soos bekend, gebruik die 
Amerikaners ongeveer 35% 
van hulle totale mielieoes om 
hernubare brandstofetanol te 
vervaardig. Teen die huidige 
prysvlak van Amerikaanse 
mielies en die Internasionale 
ruolieprys is die bruto marge 
met die vervaardiging van 
etanol ongeveer tussen $26 
en $33 per ton mielies. 
Etanolaanlegte maak tans 
nog geld, maar astronomiese 
marges word nie gerealiseer 
nie. Energiepryse is dus nie 
wesenlik ondersteunend tot 
die mielieprys nie.

INTERNASIONALE GRAAN- EN 
OLIESADESITUASIE
Die wêreldoordragvoorrade 
van al die grane en oliesade is 
steeds op redelike hoë vlakke. 
Die stroopproses van somer

graan is amper afgehandel 
in die Noordelike Halfrond, 
met goeie oeste wat in die 
meeste gevalle gerealiseer het. 
Die Amerikaners het byvoor
beeld 95% mielies en 99% 
sojabone klaar gestroop. Hulle 
someroliesade en graanpryse 
behoort die normale seisoe
nale tendens te volg en stadig 
opwaarts te beweeg.

Plaaslik
WISSELKOERSBEWEGING
Grafiek 1 dui die absolute 
volatiliteit van die Suid
Afrikaanse rand aan. Sedert 
Oktober 2015 het die rand 
van R13 tot R17.20 per dollar 
tot Januarie 2016 verswak. 
Dit het ons kommoditeits
pryse redelik ondersteun. Die 
huidige politieke onsekerheid 
het die rand oor die kort 
termyn verswak, maar die ver
wikkelinge die afgelope week 
het die rand weer ondersteun. 
Kommoditeitpryse het egter 
redelik ondersteuning van die 
swak rand ondervind.

WITMIELIES EN GEELMIELIES

NOK-oesskatting
Op hierdie stadium is daar 
veral twee faktore wat die 
somergewasse se prysbeweging 
domineer en dit is die ver
wagte oppervlakte en die ver
wagte klimaat die komende 
seisoen. Die oppervlakte wat 
per kommoditeit aangeplant 
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Grafiek 1. Die R/$-wisselkoers beweging.

Grafiek 2. Die verskil tussen aanplantvoorneme en die finale oppervlakte skatting 
van witmielies (NOK).

GRAANMARKVOORUI TSIGTE

net ’n Oktober aanplantingsvoor
neme. Dit is duidelik dat die fina
le oppervlakte wesenlik kan verskil 
van die aanplantingsvoorneme, 
soos die afgelope seisoen toe pro
dusente nie kon plant weens die 
afwesigheid van reën. Indien die 
waarde negatief in die grafiek is, 
beteken dit die berekende aan
plantingsvoorneme was kleiner 
as die werklike aanplanting. Die 
werklike aanplanting is oorspronk
lik onderskat.

Die berekende aanplantings
voorneme vir geelmielies is met 
slegs 8.2% hoër aangepas. Die feit 
dat die tradisionele geelmieliepro
duksiegebied nie soveel afgeskaal 
het die vorige seisoen nie en die 
laer geelmielieprys teenoor die 
witmielieprys, is die hoofredes.

Die verskil tussen die historiese 
geelmielieaanplantingsvoorneme 
en die finale aanplantings word in 
die onderstaande grafiek aangedui. 
Daar was twee geleenthede waar 
die aanplantingsvoorneme redelik 
ver oorskat was, naamlik geduren
de die sogenaamde nieplantjaar 
van die 2005/06 seisoen en die 
afgelope seisoen toe dit, soos in 
die geval van witmielies, te droog 
was om al die geelmielies te kon 
plant.

Die kontantprysbeweging van 
witmielies op Safex word in die 
grafiek 4 aangedui. Die tendens 
is opmerklik dieselfde as die R/$
wisselkoers. Die sterker rand het 
baie nadelig op die prys ingewerk 
sedert Januarie 2016. Op hierdie 
stadium speel die verwagte kli
maatsvooruitsigte en die wissel
koers steeds ’n baie groot rol in die 
prysvormingsproses. Die onseker
heid rakende die beskikbaarheid 
van veral witmielies het die kon
tantprys daarvan met R500 per 
ton laat styg.

Grafiek 5 dui die historiese 
verloop van die witmielieprys op 
Safex aan. Dit is duidelik dat die 

> VERVOLG OP BLADSY 40

Grafiek 3. Verskil tussen die aanplantvoorneme en die finale oppervlakskatting 
van geelmielies (NOK).

gaan word, kan bydra tot die 
berekende oordragvoorraad en op 
die einde van die dag die prys. 
Die NOK het veral die aanplan
tingsvoorneme ten opsigte van die 
witmielies heelwat hoër aangepas 
teenoor die vorige seisoen, naam
lik ’n 43,4% verhoging in opper
vlakte. Die hoër witmielieprys en 
die vooruitsig dat die primêre wit

mielieproduserende gebied mak
liker sal kan plant hierdie seisoen. 

Die volgende grafiek dui die 
berekende verskil tussen die bere
kende aanplantingsvoorneme en 
die finale oppervlakteskatting van 
die NOK ten opsigte van witmie
lies aan. Vroeër jare was daar ’n 
Augustus en ’n November aan
plantingsvoorneme en tans is daar 
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witmielieprys van invoerpariteit 
tot uitvoerpariteit binne een sei
soen kan beweeg en die berek
ende verskil kan tot R2 400 per 
ton wees. Wees daarop bedag en 
neem dit in aanmerking in jou 
bemar kingsplan. Die toekoms
pryse reflekteer ook die mark se 
sentiment ten opsigte van die 
komende seisoen. Soos in die 
mark gesê word: Die nuus is reeds 
in die prys verdiskonteer. Die 
Mei en Juliepryse van witmielies 
vorm tussen die berekende in en 
uitvoer pariteit. Die mark verdis
konteer ’n groot witmielieoes.

KLIMAAT
Die meeste weervoorspellingsdien
ste sien ’n redelike seisoen wat volg 
wat egter nie sonder onsekerhede 
is nie en wat ’n effek op die Safex 
prys het. Die prys is baie sensitief 
vir enige verandering in die 
vooruitsig van die seisoen. 

OLIESADEKOMPLEKS
Sonneblom en sojabone
Beide sonneblom en sojabone 
moet hierdie bemarkingsjaar 
ingevoer word en vorm die prys 
op die berekende afgeleide invoer

November 2016
> VERVOLG VAN BLADSY 39

Grafiek 4. Die kontant prysbeweging van witmielies op Safex.

Grafiek 5. Afgeleide in- en uitvoerpariteite vir witmielies (USA mielies) Safex-Randfontein gebaseer.

pariteit van die twee gewasse. 
Sedert Februarie vanjaar was daar 
groot prysverskille tussen sonne
blom en sojabone. Die vraag na 
die twee kommoditeite deur per
sers, die beskikbaarheid van saad 
en die internasionale oordragvoor
raad van die twee oliesade speel 
hierin ’n groot rol. Na aanleiding 
van die aanplantingsvoorneme sal 
daar waarskynlik weer sojabone 
inge voer word gedurende die 
2017/18 bemarkingsjaar. Die prys 
van sojabone ervaar heelwat meer 
ondersteuning as die sonneblom
prys.

OPSOMMING EN GEVOLGTREKKING
Ons is op die vooraand van die 

nuwe seisoen en die oordragvoor
raad van veral witmielies is laag. 
Die beskikbaarheid en prys van 
witmielies in die wêreldmark en 
die klimaat oor die volgende paar 
weke kan die Safex prys wesenlik 
laat verander. Gerugte dat sekere 
GMwitmieliekultivars van die 
Amerikaners moontlik goedgekeur 
kan word vir invoe re, het die wit
mielieprys die vorige twee maan
de redelik onder druk geplaas. 
Afhangend van die reënval die 
volgende twee maande kan kom
moditeitpryse redelik volatiel wees. 
Prysvooruitsigte ten opsigte van 
sojabone die komende seisoen, 
gegrond op die aanplantingsvoor
neme, blyk heel positief te wees. 
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KLERKSDORP HOOFKANTOOR, 
SENWES BEPERK,
CHAREL DE KLERKSTRAAT 1, 
KLERKSDORP

AANBIEDINGE
Spesiale

TOPTOP KANTOOR: 018 464 7533
FAKS: 086 635 7954
BASIE JORDAAN: 083 447 3379
EPOS: basie.jordaan@senwes.co.za

AGRICAD
Prys/eenheid

BTW uitgesluit

3893 | 3895 
3896 | 3897

A AGRICAD BF073 Kunsmistapkar + laaibak R201 000,00

 | 3898 A AGRICAD BF105 Kunsmistapkar + laaibak R227 000,00
| 3903 A AGRICAD BF150 Kunsmistapkar + laaibak R292 000,00

BPI
Prys/eenheid

BTW uitgesluit

| 1982 BP 3TAND Ripper (reguit tand) R12 000,00
| 2933 BP 5RY 1.5M Tandroleg enkelry (HYDR) R42 000,00

FALCON
Prys/eenheid

BTW uitgesluit

2795 | 2796 F CENTAUR 5M 5001-2 Super R575 000,00
| 2793 F CATROS 6M 6001-2TS Tandem roller R450 000,00

4884 | 4879
4899 | 4885 
4880 | 4898 

F A7101 Bale fork loader with 2.7m lift R11 500,00

4873 | 4872
4875 | 4874

 | 4897

F A0023/4 F50/180/4 Slasher R33 000,00

4870 | 4866 
4867 | 4868

F A0021/4 F50/150/4 Slasher R30 000,00

4863 | 4865 
| 4864

F A0013 F40/150/4 Slasher R23 500,00

| 4890 F S0010 ZAM 1501 1500L Tronic 18-24m 
spreader

R157 000,00

4862 | 4861 F A0011 F40/120/4 Slasher R19 400,00
4887 | 4886 F A7505 F1000 Uniloader + spike att, 

swivel hook, cruciform
R65 000,00

JOHN DEERE
Prys/eenheid

BTW uitgesluit

 | 3031 JD MS1004-400L Mounted sprayer R29 000,00
 | 4266 O ORTHMAN 1Tripr XDR Planter combo R1 270 000,00
 | 4033 JD PLANTER 8RY 0.91M XDR Orthman combo

LEMKEN
Prys/eenheid

BTW uitgesluit

| 4288 LEMKEN Ruben 9 300/U R252 000,00

MF PRODUKTE
Prys/eenheid

BTW uitgesluit

2989 | 3811 
3814 | 3809 

| 3836

MF Hamermeul petrol  R8 000,00 

 | 3849 MF Fire fighter  R10 000,00 
| 3848 MF Hamermeul diesel  R13 000,00 
 | 3828 MF Hamermeul elektries  R6 000,00 

3719 | 3718 MF Dorsmasjien petrol 9HP  R10 500,00 
| 3882 MF Dorsmasjien elektries  R9 500,00 

3823 | 3822 MF Fire fighter  R11 500,00 

RULA
Prys/eenheid

BTW uitgesluit

3404 | 3423 F FERTO 2017 Kunsmiswa (auger)  R270 000,00 

3409 | 3419 
3418 | 3417

F FERTO 2017 Kunsmiswa (conveyer)  R295 000,00 

| 3415 F FERTO 2017 Kunsmiswa (auger)  R295 000,00 

| 3876 XFERT K/MIS Toedieningskas vir 16R Planter  R575 000,00 

3430 | 3432 F FERTO 0606 Kunsmiswa (auger)  R170 000,00 
3433 | 3434 F FERTO 0303 Saadwaentjie (conveyer)  R125 000,00 

ROVIC & LEERS
Prys/eenheid

BTW uitgesluit

| 2007 RL UKE-636DSI KMC G/Boon uith 6R 36"  R295 000,00 

| 2546 RL YEOMANS 7-tand weidingsploeg  R85 000,00 

| 2879 RL UGA300 KUHN GA300GM Gyrorake  R49 000,00 

| 3229 RL KMC UKE-03FVC6 6 Row vine conditioner  R195 000,00 

3683 | 3682 RL UKRRP1250W KRONE RP1250 Round baler  R385 000,00 

3858 | 3859 RL UK-MAX8RG90 MAXIMA 8-ry Planter  R452 000,00 

3854 | 3855 RL UK-MAX4RG90 MAXIMA 4-ry Planter  R275 000,00 

| 3863 RL PPK500 INTERMEDIATE Planter 4&5 row  R150 000,00 

| 3862 RL UM-MAXPG1200/75/90 6-ry Min till planter  R505 000,00 

| 3856 RL UK-MAX6RG90 MAXIMA 6-ry Planter  R370 000,00 

| 3871 RL UREM6R36 REMLINGER Strip-till 6-ry 36"  R205 000,00 

| 4527 RL UGMD16 KUHN 4-Disc Mower R80 000,00 

| 3873 RL PS160 VERTICAL Beater Spreader R605 000,00 

mailto:basie.jordaan@senwes.co.za
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WERKLIKE REËNVAL VIR 1 - 31 OKTOBER 2016

DIE KUMULATIEWE REËNVAL VIR DIE PERIODE 1 JULIE 2016 TOT 31 OKTOBER 2016

 THYS GROBBELAAR
 SENIOR GRAANANALIS, SENWES 

GRAINLINK

Hoe verloop die 
seisoen?

DRUPPELS OP DIE DAK

REËNVALVERLOOP HIERDIE SEISOEN
Die meeste weervoorspellings
dienste het voorspel dat die 
2016/17 seisoen later as normaal 
gaan begin. Julie, wat die eerste 
maand van die 2016/17 somer
seisoen is, het bogemiddelde 
reën ontvang, wat redelik byge
dra het tot die opbou van die 
ondergrondse vog in die geval 
van bewerkte lande. Augustus 
en September het weer bykans 
geen reën hierdie seisoen ontvang 
nie. Oktober se reënval word in 
meegaande kaart aangedui. Die 
noordwestelike en suidwestelike 
gedeeltes van die tradisionele 
Senwes gebied het heelwat minder 
as die langtermyn reënval ontvang. 
Die Steynsrus en Arlington gebied 
het baie goeie reën ontvang vir 
Oktober en veral die winterkoring 
het baie daarby gebaat. Die ge 
mid delde reënval vir Oktober was 
45.5 mm teenoor die langtermyn 
gemiddelde reënval van 53.7 mm.

Die kumulatiewe reënval vir 
die periode 1 Julie 2016 tot 31 
Oktober 2016 word in die volgen
de kaart aangedui. Die grootste 
deel van die sentrale deel van die 
tradisionele Senwes gebied het 
meer reën ontvang hierdie seisoen 
as die langtermyn gemiddeld. Die 
noordwestelike en suidwestelike 
gedeelte van die gebied suip weer 
aan die spreekwoordelike agter
speen. Die Steynsrus en Arlington 
gebied het redelike goeie reën tot 
op hierdie stadium ontvang.

INDIKATORE VIR DIE 2016/2017 
SEISOEN
Voor ons na die klimatologiese 
indikatore kyk, kyk ons na die 
invloed van El Niño, La Niña en 
neutrale episodes op die Suid
Afrikaanse mielieoes. Die totale 
mielieoes deur kommersiële 
produsente geproduseer, word in 
grafiek 1 aangedui. Dit is duidelik 
dat die grootste twee mielieoeste 
tydens neutraletipe seisoene 

geproduseer is. Die derde grootste 
oes was gedurende ’n El Niñotipe 
seisoen geproduseer. Verskeie fak
tore speel ’n rol in die realisering 
van die grootte van die oes, soos 
reënvalverspreiding, temperature, 
verdampingsaanvraag en oorge
draagde vog. Wat egter seker is, is 
dat verskeie El Niñotipe seisoene 
tot uiters lae oesgroottes aanlei
ding gegee het. Die 1983/84 sei
soen, wat ’n La Niñatipe sei soen 
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Grafiek 1. Die totale Suid-Afrikaanse mielie-oes gedurende El Niño, La Niña en 
neutrale jare.
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was, het tot ’n baie lae oes aanlei ding 
gegee en die rede was dat ’n tropiese 
sikloon, Demoina, oor die oostelike 
gedeelte van SuidAfrika beweeg het. 

Ons kyk net na enkele klimaat
sindikatore. Die SOI het redelik 
gedaal, wat mens redelik senu
weeagtig maak. Klimatoloë is van 
mening dat dit net tydelik is. Tydens 
die onlangse erge droogte oor die 
grootste deel van SuidAfrika was die 
indeks negatief.

Wat egter nog belangriker is, 
is wat met die seetemperatuur in 
die NINO34 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 sirkulasiepa
trone van vog in die wêreld het, wat 
gewoonlik negatief op die verwagte 
reënval oor Suidelike Afrika inwerk. 
Seetemperature in die NINO 34 
gebied is redelik konstant kouer 
as normaal, wat ons weer moed 
gee. Die El Niñostatus staan tans 
op “watch”. Die seetemperature 
gedurende die 2014/15 seisoen, wat 
aangedui word met die rooi ring op 
die grafiek, was nie baie kouer as 
normaal nie en die tweede grootste 
mielieoes in Suid Afrika het daardie 
jaar gerealiseer.

Die Seasonal Climate Watch van 
die SuidAfrikaanse weer diens se 
voorspelling, wat op 20 Oktober uit
gebring is, verskyn hiernaas. Hulle 
voorspel nog steeds redelike gunstige 
kanse vir reën vanaf November 2016 
tot Maart 2017. Hulle dui basies 
geen kans vir ondergemiddelde 
reënvaltoestande nie.

OPSOMMING EN GEVOLGTREKKING
Daar is redes om meer optimisties 
oor die komende seisoen te wees. 
Ons begin in die meeste gevalle met 
beter ondergrondvogtoestande. Ons 
bid, hoop en vertrou steeds dat daar 
uitkoms gaan wees na die uiters droë 
toestande wat die meeste produsente 
oor die afgelope paar jaar ondervind 
het. 
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Wessies 
maak ’n Senwes draai vir ’n derde keer
AAN DIE EINDE VAN SEPTEMBER 2016 

HET LEERDERS VAN HOËRSKOOL 

WESVALIA LANDBOU IN KLERKSDORP 

HULLE LANDBOUPOTLODE KOM 

SKERP MAAK MET ’N BESOEK AAN 

SENWES HOOFKANTOOR SOWEL AS 

DIE VILJOENSKROON SILO.

Die elf leerders, Stephen Nortier, Anton 
Nagel, Dian Opperman, Elardus Cronje, 

Herman van Stade, Dian du Preez, Louwrenza 
du Plessis, Anandie Fraser, Mandie Badenhorst, 
Shannon Janse van Rensburg en Limoné le 
Grange is graad 11 leerders by die skool.

Hulle was onder leiding van 
Departementshoof, Johan Louw, wat al dié posisie 
vir ses jaar beklee. Louw het aangevoer dat die 
skool en sy leerders baie put uit hierdie jaarlikse 
instelling met 15 na 20 leerlinge wat die besoeke 
meemaak. “Hier word die teoretiese sowel as die 
praktiese deel hanteer. Dit is baie ‘handson’ wat 
die teorie en praktyk bymekaar bring,” het Louw 
bygevoeg. ’n Ander voordeel is dat die leerders ook 
skouers skuur met ander in die bedryf.

Senwes Opleidingsbeampte, Okkie Botha, 
het hulle deur hul passies gesit. Eerstens met 
‘n 3 ure teoretiese sessie by hoofkantoor en 
die laboratorium, waar hulle oor gradering en 
opberging van graan ingelig is. Hiervandaan is 
die leerlinge die volgende dag, 28 September, na 
Viljoenskroon Silo waar hulle meer geleer het oor 
hoe graan afgelaai word, bo by ’n suier ingaan 
en hoe die graan weer uitgelaai word. Botha 
het aangevoer dat die leerlinge ook na die tyd 
eksamen skryf oor wat hulle alles geleer het.

Die leerlinge het geweldig baie uit die 
tweedagbesoek geleer en volgende jaar sal die 
projek sy vierde jaar betree met nog leerders wat 
landbou as ‘n loopbaanopsie oorweeg,

 met Senwes wat ‘n kritiese rol hier speel. 

Wessie Landbou tydens hul besoek aan Senwes! Agter is Stephen Nortier, 
Anton Nagel, Dian Opperman, Elardus Cronje en Herman van Stade. In 
die middel is Louwrenza du Plessis, Anandie Fraser, Mandie Badenhorst, 
Johan Louw (Departementshoof by Wesvalia Landbou) en Dian du 
Preez. Heel voor is Shannon Janse van Rensburg en Limoné le Grange en 
Okker Botha (Senwes Opleidingsbeampte).

NUUS
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Gert Roos wen  
R230 000 John Deere Gator 855D

Die wenner van die Senwes Equipment en John 
Deere Gatorkompetisie, die tweede been van 

die WEN GROOT kompetisie, is Gert Roos.
Gert wou bitter graag die Gator wen en het ’n 

interessante taktiek gebruik om in te skryf. Hy het 
elke keer na die aantal ‘likes’ op die Senwes face
bookbladsy gekyk en sy inskrywings dienooreenkom
stig aangepas.

Die 23jarige boerseun van die Belfastomgewing 
het baie keer ingeskryf. Soveel so dat sy hele familie en 
vriende geweet het dat hy sms’e instuur. Een vriend, 
Herman Smallberger, het hom skrik op die lyf probeer 
jaag en aan hom vertel dat die smskoste veel hoër was 
as die 86 sent, en met dié het Gert groot geskrik met 
selfs ma Tharia wat in was op die gekskeerdery. Dié 
dat Gert geskok was toe Senwes hom bel dat hy die 
wenner is, want hy het gedink dit was nog ’n poets.

Op Woensdag, 9 November 2016, het hy die 
prys in ontvangs geneem en gaan dit verseker op 
hul plaas Leeubank in Wonderfontein, Mpuma langa 
gebruik. Om skape aan te jaag en na planters te gaan 
kyk op hulle plaas van 3 000 hektaar, waar hulle met 
mielies asook sojabone boer.

Dit is die eerste keer dat hy iets wen en omdat 
hulle hom gespot het, gaan ma Tharia, pa Gerrit en 
broer Heinrich met baie jaloerse oë na hom kyk, ter
wyl hy met die John Deere Gator op die plaas rondry. 
Hoe sê hulle? Wie laaste lag, lag die lekkerste!

Die nuut gevestigde handelsmerk van Senwes 
Equipment, tesame met John Deere, het wye bloot
stelling op sosiale media gekry met meer as 100 000 
mense wat sedert die begin van die reeks kompetisies 
bereik is. Altesaam is daar 18 842 inskrywings ont
vang. 

HANDELSNUUS

Gert Roos (tweede van regs) ontvang sy John Deere Gator 855D 
ter waarde van R230 000 by Senwes Hoofkantoor in Klerksdorp. 
By hom is Ferdie Pieterse (Uitvoerende Bestuurder Senwes 
Equipment), Jacques Stander (Senwes Bemarkingsbestuurder) 
en Philip du Plessis (John Deere Areabestuurder).
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JAN-LODEWYK SERFONTEIN

Wat is dié nuwe woord 
of term wat deesdae so 

vrylik  gebruik word? Is dit nou 
weer ‘n term wat gebruik word 
sodat jagters dink hulle het nuwe 
toerusting nodig om beter te jag?  
Of is dit iets wat nog altyd daar 
was, maar nou net ‘n naam en 
betekenis gekry het?

Die afkorting “BC” is afkom
stig vanaf die Engelse vertaling 
van ballistiese koëffisiënt (ballistic 
coefficient). Die BC van ‘n koeël 
is ‘n aanduiding van hoe vaart
belyn die koeël is. Dit meet hoe 
goed ‘n koeël deur die lug kan sny. 
Wiskundig is BC die verhouding 
tussen ‘n koeël se seksionele digt
heid (gewig/deursnee) en sy vorm. 
Hoe hoër ‘n koeël se BC is, hoe 
beter sal dit deur die lug trek.

Ballistiese koëffisiënt 
(“BC”)

Hoekom is ‘n koeël se BC so ‘n 
belangrike begrip?  Die BC van ‘n 
koeël is belangrik vir skuts, aan
gesien dit gebruik  word om die 
koeël se trajek en windafwyking  
te bepaal voor dit die teiken gaan 
tref. Met dié inligting kan jy dan 
veranderings maak om die teiken 
op die regte plek te tref. Met 
afstandtasters kan die afstand na 
‘n teiken maklik bepaal word. Die 
wind is egter ‘n veranderlike wat 
baie selde dieselfde bly. Daarom 
wil skuts ‘n koeël hê met ‘n goeie 
BC wat nie so baie deur die wind 
geaffekteer word nie.

Indien ons twee .243 koeëls 
wat dieselfde weeg met mekaar 
vergelyk, sal hulle seksionenele 
digtheid dieselfde wees, aangesien 
hulle ewe swaar weeg en dieselfde 

deursnee het.
Indien ons Sierra se koeëls as 

‘n voorbeeld gebruik, kry ons die 
volgende BC van die verskillende 
koeëls.
• Sierra Pro Hunter 100 gr.  

BC  0.373
•  Sierra Game King 100 gr.  

BC – 0.430

Hoe groot verskil maak die BC van 
‘n koeël op sy trajek en sy rigting 
op ‘n lekker winderige dag? Te 
danke aan tegnologie kan rekenaars 
vir ons daardie vrae beantwoord 
sonder dat ons op die skietbaan 
hoef te wees. Hier is ‘n voorbeeld 
van so ‘n tabel wat deur ‘n reke
naarprogram gegenereer is. Die 
veranderlikes wat ek ingevoer het, 
was kaliber, BC, spoed, gewig en 
windspoed (Tabel 1).

Indien ons na ‘n kaliber kyk wat 
bekend is vir sy goeie BC, kry ons 
die volgende inligting vanaf die 
rekenaarprogram vir ‘n 6.5 x 55mm 
(Tabel 2).

Uit hierdie voorbeelde is dit 
duidelik dat twee koeëls, van die
selfde kaliber, met dieselfde spoed 
en gewig met 'n verskillende BC, 
tot op 300m die teiken baie naby 
aan mekaar sal tref.  Indien verskil
lende kalibers met mekaar vergelyk 
word, word die voordeel van ‘n 
beter BC koeël egter heelwat groter. 

Is BC dus so belangrik? Met 
koeëlkeuse van ‘n spesifieke kaliber, 
nie werklik nie. Wanneer die be 
sluit egter tussen twee verskillende 
kalibers is, kies dan eerder dié een 
waarvan die koeël die lug beter sny 
en minder geaffekteer word deur 
eksterne faktore. 

Tabel 1
.243  BC .373. 2850fps.  

100gr. 25km/h.
.243  BC .430. 2850fps.  

100gr. 25km/h

Afstand
Vertikale 
afwyking

Horisontale 
afwyking

Vertikale 
afwyking

Horisontale 
afwyking

100 0cm 4cm 0cm 4cm
200 12cm 16cm 10cm 14cm
300 42cm 39cm 39cm 33cm
400 96cm 76cm 92cm 64cm
500 180cm 125cm 170cm 105cm
600 306cm 186cm 282cm 156cm
700 476cm 273cm 427cm 224cm
800 704cm 376cm 624cm 304cm

Tabel 2

6.5x55  BC .495. 2850fps. 140gr. 
25km/h.

6.5x55  BC .535. 2850fps. 140gr. 
25km/h.

Afstand
Vertikale 
afwyking

Horisontale 
afwyking

Vertikale 
afwyking

Horisontale 
afwyking

100 0cm 3cm 0cm 3cm
200 10cm 12cm 10cm 12cm
300 39cm 30cm 39cm 27cm
400 88cm 52cm 84cm 48cm
500 160cm 85cm 155cm 80cm
600 258cm 132cm 252cm 120cm
700 392cm 182cm 378cm 168cm
800 568cm 256cm 544cm 224cm
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DS. CAREL BOTMA

DIE MENS IS IN STAAT OM TE DROOM EN DAAROM 

STREEF ONS GEWOONLIK SEKERE DOELSTELLINGS NA.

Dit gebeur veral met indivi
due wat pas hul beroep 

betree het. Maar gaandeweg raak 
die mens ontnugter deur die lewe 
as gevolg van terugslae wat oën
skynlik sinneloos is en wat net 
nie wil ophou nie. Of jou beroep 
is in werklikheid iets heeltemal 
anders as wat jy verwag het. 
Drome spat die een na die ander 
aan skerwe. Die uiters moeilike 
en kompeterende omstandighede 
waaronder die individu sy beroep 
moet beoefen, put hom emo
sioneel baie uit. En as gevolg van 
emosionele broosheid het die indi
vidu nie meer die volle potensiaal 
om verliese of die moontlikheid 
daarvan realisties te beoordeel 
nie. Gaandeweg is dit nie meer sy 
drome en ideale wat aan skerwe lê 
nie, maar hyself. Dit is nie meer 
sy pogings wat misluk het nie, 

My selfbeeld kom  
in gedrang!

N BOER MAAK   N PLAN' '

maar dit is hy wat ‘n mislukking 
geword het. Hierdie mens verloor 
uiteindelik sy fokus op sy suksesse 
sodat hy later net sy mislukkings 
raaksien. 

Die uiteindelike gevolg van 
hierdie proses is ‘n lae eiewaarde, 
met ander woorde, ‘n mens wat 
homself baie negatief beoordeel. 
Hierdie mens gee homself voort
durend pakslae met selfkritiek, 
selfverwyt en ‘n uiteindelike self
haat. Hy kan homself nie vergewe 
oor foute en verkeerde keuses 
wat hy gemaak het nie en sal dae 
lank daaroor loop en tob: Hy as 
mens het misluk! Vanuit sy drome 
en ideale het hy daarvolgens sy 
bronne bymekaar gemaak. En 
soos wat sy drome en ideale begin 
kraak en versplinter het, so het dit 
ook met die bronne gebeur. 

As dit van jou lewe waar is, is jy 
selfs heel moontlik ontevrede met 
jou persoonlike kenmerke en kan 
jy vrae vra oor jou werklike iden
titeit. Want jou verlore bronne was 
mos die bepalers van jou identi
teit. ‘n Natuurlike reaksie hierop 
is om hiervoor te probeer vergoed 
deur meer of ander bronne te 
bekom: jy koop ‘n duurder motor, 
plaas meer druk op jou kinders 
om (namens jou) te presteer, jy 
probeer luukser leef, werk langer 
ure, ensovoorts. 

Heel dikwels dompel al hierdie 
pogings om jou bronne te ver
meerder jou nog verder in die 
maalkolk van stres wat spruit uit 
die finansiële skuld wat jy aange
gaan het om nuwe of meer bronne 
aan te skaf. Al verder word jou 
selfwaarde afgetakel, want die mis
lukkings word net meer en groter. 
Uiteindelik vra jy ook hoekom 
God aan jou die lewe geskenk het, 
want dit maak jou naar  dit walg 
jou. Dit sou nader aan die waar
heid gewees het om te sê dat jy, 
vanweë jou lae selfwaarde, vir jou
self walglik is! Dan sou jy eerder 
saam met Job ‘n misgeboorte wou 
wees. Hierdie lae selfwaarde ont
neem jou van die vrymoedigheid 
om sinvolle verhoudings met 
ander mense aan te knoop en te 
handhaaf  dit kan ook selfs jou 
bestaande verhoudings aantas. 
Maar jou lae selfwaarde beroof jou 
ook van die vrymoedigheid om 
verdere doelstellings vir jou toe
koms te maak. Die bose kringloop 
raak al meer intens... 
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Selfone  
transformeer boerdery
JENNY MATHEWS

TOEKOMSFOKUS

Bly in pas

Ek het onlangs op die plaas 
gehelp vee tel  iets wat 

my ’n bietjie frustreer. Ek sou 
graag wou hê dat die vee netjies 
in ’n ry verby my moet beweeg 
teen ’n pas wat maklike, akkurate 
telling moontlik sal maak... Ja, 
ek hoor hoe julle lag! Dit gebeur 
NOOIT! Maar daardie oggend, 
op die bakkie se dak, het ek ’n 
helder oomblik gehad.  Ek het my 
selfoon uitgehaal en ’n video van 
die koeie en kalwers geneem soos 
wat hulle verbybeweeg het  en 
daardeur ’n klop op die skouer 
verdien van Seun Nr. 3, wat baie 
beïndruk was deur my idee. By 
die huis het ons die video afgelaai 
en die koeie en kalwers maklik op 
die rekenaarskerm getel! Hoeveel 
moeite doen ons om seker te maak 
dat die toerusting wat ons in ons 

hande het, werklik vir ons werk? 
Ek het my gesin en bure gevra om 
’n lys te maak van die toepassings 
wat ’n praktiese verskil tot hul 
boerdery maak! (Ek hoop dat julle 
ook sal dink daaroor en jul idees 
met ons sal deel!)

KOMMUNIKASIE
Ek onthou die jare to ons “blind” 
gereis het met geen selfone nie  
en ek aanvaar steeds nie die hulp 
wat ek nou in die holte van my 
hand het, as vanselfsprekend nie. 
Ons sit nie meer vas in die mod
der op afgesonderde paaie nie, 
wag en hoop nie meer dat hulp 
sal opdaag nie,  wens nie meer dat 
ek oë agter my kop gehad het om 
elke trekkerbe stuurder te monitor 
nie  hy is nou net ’n telefoonop
roep ver! Die verskil wat selfoon
kommunikasie gemaak het is nie 
slegs meetbaar in terme van die 
verligting van spanning nie, maar 
is ook meetbaar in terme van 
die besparing van die koste van 
brandstof en tyd. 

KAMERA
Onlangs, toe ek in die dorp was, 

word ’n foto wat die nommer 
van die onderdeel duidelik 

aandui, na my foon gestuur. 
Ek kon na die agentskap 

gaan, die foto aan die 
assistent wys en seker 

wees dat ek die regte 
onderdeel kry om 

huis toe te neem. Ons vind dat 
die gekombineerde werking van 
Kamera en Whatsapp ons effek
tiwiteit verhoog het en minder 
reiskoste en vinniger aflewering tot 
gevolg het.

BANKDIENSTE
Wanneer ek mense vra oor die 
toerusting wat werklik ’n verskil 
in hul lewens gemaak het, noem 
hulle gewoonlik die banktoepas
sing as een van die belangrikste. 
Dit is nie slegs 24/7 beskikbaar 
nie, maar dit het hulle verlos van 
die las om groot bedrae kontant 
saam met hulle te dra en hulle 
hoef ook nie vir ure tou te staan in 
die bank op maandeinde nie. 

MARKINLIGTING 
Produsente is vir jare gereeld 
per sms op datum gebring met 
markinligting deur die verskil
lende landboubesighede, maar ’n 
toep wat baie gewild onder ons 
boere is, is Dalevest. Dit is ’n 
gratis diens oor SuidAfrikaanse en 
Amerikaanse graanmarkte. Dit is 
beskikbaar in Afrikaans en Engels 
en verskaf intydse SAFEX pryse, 
tegniese en fundamentele analise, 
prysgrafieke, koop en verkoop
seine, weervoorspellings, daaglikse 
rapportering van R/$ en JSE en 
wêreldaandelenuus en inligting, 
’n geselsforum van ongeveer 
2000 gebruikers,  sowel as  fisiese 
graanbemarkingsdienste.
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’N OORSIG OOR TIEN 
TOEPASSINGS (TOEPS)
1. Weer  Daar is baie weertoe

passings, maar die een wat die 
meeste gebruik word in my 
streek is: Yr.no. Dit is ’n web
blad vir weervoorspelling en 
meteorologiese inligting, met 
gratis toegang. Dit bied voor
spellings vir meer as 9 miljoen 
plekke regoor die wêreld. Ek 
het so pas my toep oopgemaak 
vir onmiddellike inligting met 
betrekking tot temperatuur en 
windspoed, sowel as ’n week
likse projeksie. Die inligting 
wat op die toep verskaf word 
het die wyse waarop ons be 
sluite neem oor kalktoediening 
of die bespuiting van oeste, 
verander. 

2. Pannar Sprout: Pannar bied 
’n handige gratis toep wat 
maklike toegang bied tot ’n 
wye reeks inligting met die 
druk van ’n knoppie. Dit 
verskaf nie net detail inligting 
oor hul produkte en nuwe 
kultivars nie, maar bied ook 
opsies soos: Berekening van 
oesskattings, aanbevelings met 
betrekking tot plantpopulasie, 
basteraanbevelings, bereke
ninge met betrekking tot 
herplanting, omskepping van 
eenhede en ’n rekenaar vir die 
omskepping van valuta. Daar 
is ook ’n blad met inligting 

oor oessiektes met foto’s waar
teen boere kan vergelyk.

3. Measure your land: Daar is ’n 
aantal gratis toeps beskikbaar 
om jou te help om jou lande 
akkuraat te meet, naamlik 
‘Measure Your Land’ en 
‘Land Calculator’. Een van 
die gewildste is: GPS Fields 
Area Measure, wat jou in 
staat stel om gebied, afstand 
en grense te meet met behulp 
van GPSmeting, soos wat jy 
om die grense van jou lande ry 
of loop. Boere gebruik dit om 
lande te meet, grensdraadbe
hoeftes te bepaal, sowel as vir 
ander bestuursinligting soos 
die betaling van kontrakteurs. 

4. Teejet SpraySelect is nog ’n 
handige toep wat jou help om 
die regte spuitkop te kies. Al 
wat jy moet doen is om die 
spoed, spasiëring en teiken
snelheid in te lees, die drup
pelgroottekategorie te kies en 
’n lys met aanbevelings word 
verskaf.

5. Messicks Equipment toep 
verskaf diagramme vir die 
onderdele van toerusting vir 
New Holland, Case IH, Krone 

en ander. Dit is handig vir die 
identifisering van onderdeel
nommers sodat jy kan spesifi
seer wat jy benodig. 

6. Het jy geweet dat jy jouself 
kan verlos van irriterende 
telebemarkers deur 'n toep 
soos Truecaller of CallApp? 
Caller ID & Block by CallApp 
wys wie die persoon is wat ska
kel (selfs al is die persoon nie 
op jou kontaklys nie). Dit sal 
telebemarkers en spamoproepe 
lys en jou in staat stel om 
onwelkome oproepe te blok. 
Ek gebruik Truecaller al vir ’n 
geruime tyd en dit verskaf my 
groot genot om telebemarkers 
te identifiseer en te blok!

7. Senwes is ’n leier op die 
plaaslike front en daar is drie 
verskillende toeps vir Senwes 
Graan, Scenario Tydskrif, die 
aanlynweergawe van hierdie 
tydskrif, en Nasie in Gesprek, 
wat ’n plaaslike platform is 
waarop verskeie denkleiers 
landbousake bespreek. Dit 
sluit ook ’n opsie in om 
lewendig in te skakel op sekere 
gebeurtenisse. NWK Online is 
nog ’n handige toep vir boere 
in dié spesifieke gebied.

8. ’n Aantal plaaslike tydskrifte is 
deesdae elektronies beskikbaar, 
insluitend Farmers Weekly, 
Landbouweekblad SA, 
Veeplaas en AgriSales.

9. YouTube het ook ’n waar
devolle bron van inligting 
geword oor nuwe produkte, 
nuwe praktyke en hoe dinge 
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Ek onthou die jare to ons “blind” gereis het met geen  
selfone nie - en ek aanvaar steeds nie die hulp wat ek nou 

in die holte van my hand het, as vanselfsprekend nie.

http://Yr.no
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Een gelukkige leser kan ’n Apple iPad Air 2 
met 32Gig geheue en ingeboude Wifi, asook 
2 Gig Data per maand vir 24 maande wen. 
Hierdie prys se waarde is meer as R10 000.

HOE SKRYF EK IN: Al wat lesers moet doen om 
in te skryf is om die sleutelwoord “Nation” 
en jou eposadres na 31022 te sms. Elke deel
nemer skryf net een keer in, maar kan op die 
uitkyk wees oor hoe ekstra inskrywings verdien 
kan word.

Vir meer inligting 
oor die kompetisie en 
kompetisiereëls, besoek 
die webtuiste www.
nasieingesprek.co.za. 

Kyk Nasie in Gesprek op 
‘n nuwe Apple iPad Air 2

Selfone transformeer boerdery
> VERVOLG VAN BLADSY 51

werk. Sleutel enige 
onderwerp in en 
daar sal ’n video wees 
waaruit jy kan leer.

10. Berekeningstoepassings 
is ook handig. ‘Convert 
Polar Bear Farm’ is handig 
vir die omrekening van eenhede, sowel 
as ‘Calculator plus Unit Converter’. Beide 
omreken temperatuur, gewig, lengte, gebied, 
volume en baie ander metingseenhede.

Die lys van toepassings is eindeloos en nuwe toe
passings word daagliks bygevoeg. Die geheim is 
om dié te kry wat jou werklik sal help  en die res 
te ignoreer! Kyk gereeld vir handige toeps; kyk 
of hulle in SuidAfrika werk en of hulle in jou 
bestuurs plan inpas. Jy sal kunsmisrekenaars, voor
raadlyste, brandstofjoernale en handelsmerkspesi
fieke toeps kry, maar hulle is slegs relevant indien 
hulle jou boerderyaktiwiteite meer effektief kan 
maak  en net jy kan die oordeel hieroor vel! 

•••••••• TOEKOMSFOKUS
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DS. WILLIE BOTHALEES: Psalm 15

Volgens die antieke 
gebruike sou mens ver

wag dat daar allerhande kultiese 
voorskrifte moes geld alvorens 
iemand dit in die tempel waag. 
Tog is dit nie hier die geval 
nie. Die klem val eerder op 
die persoon se karakter. Wie 
daardie persoon voor die Here 
is. Daardie persoon wie se lewe 
onberispelik is, mag voor die 
Here kom. 

Dit is veral waar vir die persoon 
se verhouding met sy medemens. 
Hy praat die waarheid, is op 
reg gesteld, praat nie kwaad van 

ander nie, doen ander nie kwaad 
aan nie, beledig nie. So iemand 
se “ja” is ja, en sy/haar “nee” is 
nee. Selfs al sou dit ten koste van 
hulleself wees. In saketransaksies 
word daar met eerlikheid en 
integriteit opgetree. Die psalm 
herinner op ’n manier aan die 
twee tafels van die wet. Op die 
eerste tafel kom veral die mens 
se verhouding teenoor God ter 
sprake. Jy mag nie afgode dien 
of maak nie, jy mag nie die Here 
se naam oneerbiediglik gebruik 
nie, ensovoorts. By die tweede 
tafel handel dit veral oor die 
medemens wat nie deur iemand 

IN DIE OU TESTAMENTIESE TYD HET GELOWIGES 

GOD SE TEENWOORDIGHEID IN DIE TEMPEL OP 

’N BESONDERE MANIER BELEEF. LEES ONS NIE 

IN PSALM 73 DAT DIT JUIS IN DIE TEMPEL WAS 

WAAR DIE DIGTER TOT ANDER INSIGTE OOR SY 

SWAARKRY EN DIE SKYNBARE VOORSPOED VAN 

DIE GODDELOSE GEKOM HET NIE?

se gedrag benadeel mag word 
nie. Net soos in die geval van 
die tien gebooie, blyk dit ook 
in hierdie psalm dat ’n mens se 
optrede teenoor jou medemens 
nie losstaan van jou optrede 
teenoor God nie. Ook in die 
Nuwe Testament, wanneer Jesus 
die wet in Matteus 22:3540 
opsom, word die twee sake nie 
van mekaar geskei nie. Tempel 
en samelewing staan nie los van 
mekaar nie.

Tog, as ons hierdie psalm lees, 
besef ons dat nie een van ons dit 
eintlik naby God kan waag nie. 
Onberispelikheid is nie iets wat 
ons regkry nie. Daagliks oortree 
ons teenoor ons medemens, 
of skiet ons ver te kort in die 
hulp wat ons kan verleen. Maar 
dit is wanneer Jesus na ons toe 
kom dat ons posisie voor God 
verander. Romeine 5:1,2 stel 
dit onomwonde: God het ons 
dan nou vrygespreek deurdat 
ons glo. Daarom is daar nou 
vrede tussen ons en God deur 
ons Here Jesus Christus. Deur 
Hom het ons in die geloof ook 
die vrye toegang verkry tot 
hierdie genade waarin ons nou 
vasstaan. 

Die klem verskuif van voor
waarde na dankbaarheid, van 
menslike prestasie na Goddelike 
genade. Op grond van God se 
genade, behoort ons karakter en 
ons gedrag teenoor ons naaste, 
onbesproke te wees. 

Wie het die reg om in u 
woonplek te kom?

KOS VIR DIE SIEL
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 CARL KIRSTEIN

Ons warm somers is ’n teelaarde vir peste en ellendes. 
Wees gedurende hierdie tyd op die uitkyk vir enige 

tekens van tekorte in plante, onder andere bruin kolle op 
blare, geel vlekke, blare wat droog van die punte af, plant
luise, besies, ens.

Indien jy nie seker is waarmee jy te doen het nie, neem 
’n takkie of blaar na jou naaste tuinsentrum vir ontleding. 
Groot asseblief! Seël dit in ’n plastieksakkie om die versprei
ding van siektes te voorkom.

Ons moet ons deel bydra tot ’n gesonder en minder ver
giftigde natuur.

ALTERNATIEWE VIR GIF
• Suring op grasperke  spuit met wit asyn.
• Kookwater op onkruid in plaveisel.
• Spuit Jeyes Fluid om jou huis en tuin om miere en 

rysmiere te ontmoedig.
• Alternatief vir aanplanting en bestaande plante  gebruik 

Protec se produkte. Die verskil is waarneembaar. Sit ’n 
deklaag waar grond sigbaar is om verdamping te vermin
der.

• Spuit tuine verkieslik nat na 17:00 of vroeg soggens wan
neer die hitte nie so erg is nie.

WENKE
1. Alle lenteplante moet nou teruggesnoei word om hulle te 

stimuleer vir ’n volgende opbloei.
2. Snoei rose terug vir die volgende blomsiklus.
3. Hydrangers begin nou weer blom. Maak seker hulle is 

goed bemes en hou hulle voete nat. Sny ook alle blomme 
wat afgaan af om die res te stimuleer.

4. Sitrusbome moet ook nou bemes word en nat gehou 
word om te voorkom dat jong vrugte afval.

Onthou net medetuinier: JY KAN ‘N VERSKIL MAAK.
Die Desembervakansie is om die draai. Maak seker jou 

fauna en flora word versorg. Kyk ook mooi na jou bure s’n 
en hulle na joune. 

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 31 Januarie 2017 om ’n kans te staan 

om een van twee geskenkpakke van  
HANNON Makeup Cleansing Milk en 

HANNON pH Balancing Toner ter waarde 
van R1 490 elk te wen.

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

besoek die webtuiste www.senwes.co.za.  

Die wenners van die vorige uitgawe (Augustus/September 2016) is 
as volg: CUM:  Japie van den Berg van Hertzogvilledistrik. Hannon: AJ 

van Coller van Parys, Corrie van Rensburg van Hartswater. 

Oorsig van die wenners van die WEN GROOT met Senwes 
Equipment en John Deere kompetisies: Selfiekompetisie: Aman-

da Haasbroek van Allanridge, Gatorkompetisie: Gert (Gerlu) Roos van 
Wonderfontein, Mauritius vakansie: Charl Fourie van Bothaville.

AS JY LIEF is om grimering te dra en dis vir 
jou belangrik om ’n skoon en gereinigde vel te 
hê, sal jy mal wees oor die bevogtigende  
HANNON Makeup Cleansing Milk.

Dit verwyder selfs die handnekkigste olie
basisgrimering. Masseer die room booor jou 
dag se grimering tot alles van jou vel weggelig 
is en spoel dit dan eenvoudig met skoon water 
af. Dit laat jou vel sag en 
bevogtig voel en daarom is dit 
veral geskik vir iemand met ’n 
droë en sensitiewe vel. 

Voor jy enige serum of 
vog room aanwend, moet jy 
eers jou vel voorberei met die  
HANNON pH Balancing 
Toner. Dis ’n aanspuitverfris
ser geskik vir alle veltipes en 
wat die vel transformeer na 
die perfekte pH van 5.5. Met 
die perfekte pH voel die vel 
kalm en kan dit die aktiewe 
bestanddele van vogrome 
beter absorbeer. Dit bevat 
antiinflammatoriese bestand
dele wat die vel onmiddellik 
kalmeer en vergrote porieë saamtrek.

Warm   
    somers

•••• KOMPETISIES

WEN EEN VAN TWEE 
GESKENKPAKKE TER 

WAARDE VAN R1 490 ELK
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Waarin lê ’n  
betekenisvolle lewe?

FO
TO

: L
EE

F

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 genadearm om hulle.

Die boek behels 366 dagstukke 
in ’n lekkerlees 412bladsye 

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.

Hulle doen iets en is proaktief, hulle is verbind tot 
iets betekenisvol en hulle leef volgens ‘n stel tyd

lose en universele beginsels. Beginsels soos visie, innovasie, 
integriteit, respek, dissipline, menslikheid, kwaliteit, em
patie, uithouvermoë en balans. Beginsels wat jou motiveer 
om anders te leef en om elke dag ‘n betekenisvolle lewe – 
‘n lewe van oorvloed en geluk – te leef.

Jou lewe is ook gebaseer op beginselpilare. Net jy weet 
of en hoe dit vir jou gewerk het, maar meer nog, net jy 
kan elke dag van vooraf besluit hoe jy die res van jou lewe 
wil leef. En natuurlik help die Woord ons baie hiermee. 
Soos in 2 Petrus 1* waar ons hoor: 
• Span julle altyd in om net die regte dinge te doen.
• Sorg dat julle die Here goed ken.
• Saam met kennis gaan selfbeheersing.
• Saam met selfbeheersing gaan standvastigheid. 
• Daarmee saam gaan ’n lewe wat God verheerlik.
• ‘n Lewe wat God verheerlik, leef ook met absolute lo

jaliteit teenoor ander gelowiges.
• Saam met liefde vir ander gelowiges, gaan die hartsbe

ginsel om regtig om te gee vir almal met wie jy elke dag 
te doen kry.

Beginsels kan nooit aangeplak of vertoon word nie, want 
dis die begin van wie en wat jy is. Die besluite van jou hart 
vergestalt in jou alledaagse lewe. Dit bepaal hoe jy dink, 
doen en lief het, ongeag jou omstandighede. 

As jy, soos ek, voel dat jy graag wíl, maar dikwels faal in 
jou poging om volgens die regte beginsels te leef, weet dan 
dat ons Vader nie van ons verwag om dit alleen te doen 
nie. Hy ken ons menslike feilbaarheid en wil ons graag 
help om deur goeie beginsels ‘n lewe van oorvloed te leef. 

Mag jy die moed hê om elke dag te streef na ’n beteke
nisvolle en vol lewe  gebou op die regte fondamente. 

Gees van God – dankie dat ek deur U ánders kan wees. 
Anders in u waarhede. In u oorvloedige léwe.
*Uit: Die Boodskap – verkort en aangepas. 

IN SY BOEK, EVERYDAY GREATNESS, 

SKRYF STEPHEN R. COVEY DAT MENSE 

WAT ‘N GROOTSE LEWE LEI, DRIE 

BESLUITE GENEEM HET. 

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 31 Januarie 2017.

MILANIE VOSLOO

Wen

RUBRIEK

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 
selfaangedrewe voertuie, Willard Batterye kan voorsien.

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

Willard Batteries. The power of technology.

WILLARD BATTERYE  
   DENKSKUIWEND  
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Deere.co.za

DOEN DIT DIE EERSTE 
KEER REG MET EGTE 
JOHN DEERE ONDERDELE

Die roof-onderdeel risiko
Die gebruik van roof-onderdele kan jou duur te staan kom. 
Is die staantyd die moeite werd al lyk dit ooglopend dieselfde?

Gebou om te hou
Vertrou egte John Deere onderdele om jou planter
oorspronklik en betroubaar te hou jaar na jaar.

REDSEPTEMBER/JB1111/AFR

Suksesvolle boere vertrou op egte John Deere onderdele.

BELANGRIKSTE TYD VAN DIE JAAR?

http://Deere.co.za

