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JOHN DEERE 15 FX PLANTER

SAAM MAAK ONS ‘N PLAN

VERLAAGDE KOERS
PRIMA – 9.0%
50% DEPOSITO
2 X PAAIEMENTE
1STE PAAIEMENT VAN 30% BINNE 9 MAANDE
LAASTE PAAIEMENT VAN 20% BINNE ‘N VERDERE JAAR

UITGESTELDE PAAIEMENTE
U
P
PRIMA
– 2.3%
20% DEPOSITO
2
FFINANSIERING OOR 4 JAAR*
EEERSTE PAAIEMENT BINNE 21 MAANDE (IN 2017)
LLAASTE TWEE PAAIEMENTE JAARLIKS BETAALBAAR IN
2018 EN 2019*
2

*Terme en voorwaardes geld

Vir jou 15 FX Planter, gesels met jou naaste John Deere handelaar
of besoek www.johndeeredealer.co.za

deere.co.za
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OP DIE VOORBLAD
Bly gevestig op die toekoms
Hou jou kop omhoog in 2016! In
die lewe het jy keuses. Óf jy kyk
af na die kurkdroë pan onder jou
óf na die hemelruim met beloftes
van reën. Hierdie foto is juis einde
Januarie op Bultfontein geneem
toe dit nog bitter min gereën het.
As mens opkyk is daar baie
beloftes. Hierdie jaar is daar munisipale verkiesings en ten einde
deel te wees van die 5-jaarlikse
gebeurbenis, moet almal op 5 en
6 Maart gaan registreer.
Van groot gebeurtenisse gepraat.
Die 2016 Somer Olimpiese Spele
is ook op ons voorstoep en die
Brasiliane gaan ons verseker
met samba en al verwelkom by
dié internasionale skouspel. Die
voorblad laat mens terugdink
aan die 2015 Rugbywêreldbeker.
Die Springbokke kon so maklik
opgegee het na die Japan nederlaag, maar hulle het verkies op op
te kyk en het die brons medalje
ingepalm.
So ook is El Niño en die droogte
net buitegewone insidente wat
ons te bowe moet kom. Suid-Afrika het van die beste produsente
ter wêreld en sal beslis hierdeur
ploeg.

Maak seker jy
ontvang die
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na sb
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e
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Teken in by
www.senwes.co.za.
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aar is
baie
woorde om
produsente te beskryf, en moed is
een wat beslis uitstaan. ‘n Woord
wat veral die laaste tyd al hoe
meer opduik.
Dit is duidelik dat 2016 ‘n
waterskeidingsjaar gaan wees.
Ons het die jaar tegemoet gegaan
op die rug van die ergste droogte
in 100 jaar, hittegolwe en dan
ook stofstorms wat beslis die oë
laat rek het. Moed is beslis nodig
om die wa deur die drif te trek.
Met syfers wat verseker nie kan
jok nie, was daar die laaste sewe
maande gemiddeld 35% minder
reënval in die Senwes gebied as
die vorige jaar, met ‘n gemiddeld
van 208 mm vanaf 1 Julie 2015
tot 26 Januarie 2016 teenoor die
319 mm tydens die ooreenstemmende tydperk die vorige jaar.
Maar waar kry mens moed?
Die Bybelse raad is Josua 1:9
- “Wees sterk, wees vasberade.
Moenie skrik nie, moenie bang
wees nie, want Ek, die Here jou
God, is by jou oral waar jy gaan.”
Senwes Groep Hoof Uitvoerende Beampte, Francois Strydom, ontleed die tussentydse
resultate en dui vir ons die beste
moontlike pad aan. Ons gaan
die jaar in as ‘n familie met
hernieude geloof na al die biddae
vir reën en bystand en al die
voer-, water- en ﬁnansiële aksies
om ons produsente te ondersteun. Die droogte word meer
breedvoerig bespreek in Thys
Grobbelaar se Graanmarkvooruitsigte en Druppels op die Dak.
Om voort te gaan en deur
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te druk verg mos ook moed.
Ons fokus in die uitgawe op
Kroonstad, wat volg op Hartswater, Ventersdorp en Hoopstad.
Volgens ingeligtes in die streek
gaan ons verseker bymekaar moet
staan. Hierdie maand se kollig
val nie net op een produsent nie,
maar op die drie Crous broers
van Kroonstad, wat eersdaags
hulle eerste wildsveiling by Sun
City aanbied. Daar is ook meer
inligting oor die vier Certisure
makelaars op Kroonstad.
Ons rubriekskrywers fokus ook
op die droogte met Kos vir die
Siel, wat die positiewe rondom
‘n droogte uitwys. Ons nuwe
rubriekskrywer, Carel Botma, met
‘n Boer maak ‘n Plan, vertel die
goeie kant van ‘n stropingsproses.
Scenario rus produsente verder
toe met raad in Agriwenke, die
UV help ons om die eﬀek van die
tuimelende rand te analiseer en
Susari fokus weer op tegniese analises in Safex Scenario’s met Susari.
Dit verg moed om ‘n situasie
vierkantig in die oë te kyk en
om positief te bly. Die reënval
het wel toegeneem en hierdie
waarnemer het self 199 mm in
die laaste 7 weke op Klerksdorp
gemeet. Daar is egter dele wat nog
gebuk gaan onder die droogte.
Ons almal se gebede is
met julle en ons hoop dat die
gety ook vir julle sal draai.
Groete en hou moed, manne!

Aubrey Kruger
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Alle regte van die inhoud van Senwes
Scenario word voorbehou ingevolge die
bepalings van Artikel 12 (7) van die Wet op
Outeursreg.
Die eienaar en uitgewer aanvaar nie
aanspreeklikheid vir enige uitlatings in
advertensies, promosie-artikels of deur
medewerkers nie.
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Pieter & Tshepo
Dan Kriek
President van Vrystaat Landbou
“Samewerking tussen rolspelers is
in plek en die landboustrukture is
reeds besig om oplossings te vind vir
die kort- medium- en langtermynuitdagings van die droogte.”
Louis du Pisanie
Nasionale Bestuurder: Nasionale
Wolkwekersvereniging (NWKV)
“Veld is veerkragtig en besit die
vermoë om ná ’n droogte te herstel.
“As daar nie ’n goeie beweidingstelsel
op die plaas is nie, is dit nou ’n
goeie tyd om met een te begin.”
DIE SITUASIE IN AFRIKA EN SUID-AFRIKA!

Oraloor
gehoor...
Francois Strydom
Senwes Groep Hoof
Uitvoerende Beampte
“In Afrika en Suid-Afrika is
dit gewoonlik ’n situasie van
oorvloed of hongersnood. Dis hoe
Afrika lyk. Uit hierdie oogpunt
is droogte nie abnormaal nie.
Die El Niño verskynsel is egter
’n buitengewone insident.”
Louw Steytler
Chairman of Agri SA
“If you destroy the value of
land, you will destroy food
security in this country.”

Frikkie Richter
Voorsitter van die Steynsrus
Distrik Landbou-unie
“Al wat nog groen hier by ons
is, is die bome en die katbos.”
Ds Arno Kotze (Bultfontein)
Soms is ons lewenspad
taai soos die paaie op die
platteland, uitdagend en taai.
Tog moet die pad vorentoe
nog steeds geloop word.”
Thys Grobbelaar
Senwes Senior Graananalis
“Julle sit in ‘n brandpuntarea. Veral produsente
in die omgewing van
Brandfort, Bultfontein,
Hoopstad en Theunissen.”

Francois Strydom
Senwes Groep Hoof
Uitvoerende Beampte
“Moet nie die realiteit toedraai
in mooi papier nie. As jy in
besigheid is, kyk jy die realiteit
vierkantig in die oë.”
Louw Steytler
Voorsitter van Agri SA
“Die boere moet die erkenning
kry wat hulle verdien.”
Daan Hugo
Besturende Direkteur Certisure
“Die boer se voortbestaan
is ons voortbestaan.”
Senzeni Zokwana
Minister van Landbou
Bosbou en Visserye
“Die boere moet ons vertrou.”

Het jy al bygedra tot die droogterampfonds?
DIE AGRI SA DROOGTERAMPFONDS HET JOU HULP NODIG.
MAAK SO JOU DONASIE: Donasies kan gemaak word
via die webblad www.droogterampfonds.co.za met verskeie
betalingswyses soos EFT, Kredietkaart, Tjek- en Debietkaarte,
Kits, EFS, SnapScan of Premietarief SMS teen R30 per sms.

HOEKOM MOET EK BYDRA? Senwes doen ‘n beroep
op alle besorgde Suid-Afrikaners om ons produsente
by te staan, aangesien hul bydrae krities is vir die voedselsekuriteit van ons land en die plattelandse ekonomie.
SENWES Scenario • Feb/Mrt 2016
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ALGEMEEN

Tussentydse
Resultate
met Francois Strydom
SENWES SCENARIO HET
BY SENWES SE GROEP
HOOF UITVOERENDE
BEAMPTE, FRANCOIS
STRYDOM, GAAN INLOER
OM DIE INTERIM RESULTATE BREEDVOERIG TE
BESPREEK.
HOE LYK ONS RESULTATE?
Die wins na belasting van R103
miljoen is 9.7% laer as die ooreenstemmende tydperk van verlede
jaar. Die realiteit van laer volumes,
‘n 42% afname in die hoeveelheid graan ontvang, stel die 9.7%
in perspektief. Strydom is van
mening dat die balansstaat en kontantvloeistaat eintlik baie belangriker is as die inkomstestaat. “Dit
dui die langer termyn gesondheid
van die maatskappy aan.”
HOEKOM WAS DIE AFNAMES
NIE GROTER NIE?
As mens na die 42% afname in
graanvolumes kyk, was ons resultate veronderstel om met ‘n baie
groter persentasie te daal. Hoekom
het dit nie gebeur nie? Senwes
word gekenmerk deur gestruktureerde en gedissiplineerde optrede.
Dit word weerspieël in kostebeheer
en eﬀektiwiteitsverhoudings. Daarbenewens is die debiteureboek ook
uiters nougeset bestuur. Die onder-

4

skeie besigheidseenhede kon steeds
markaandeel handhaaf en party het
selfs verbeter soos Grainlink Silobedryf, Senwes Credit en Senwes
Equipment wat almal by uitstek
markaandeel gehandhaaf het.
FRANCOIS SE SIENING
OOR REALITEIT
Eerstens: “Moet nie die realiteit
toedraai in mooi papier nie. As jy
in besigheid is, kyk jy die realiteit
vierkantig in die oë.” Tweedens
is die houding waarmee jy jou
besigheid bedryf, ongeag die omstandighede, absoluut krities. Dit
is belangrik om te onthou: “Slegte
goed gaan gebeur. Dan moet jy dit
reg hanteer.”
DIE HUIDIGE SITUASIE
WORD ONTLEED
“Ons het hier te make met ‘n natuurverskynsel, El Niño, waarvan
die impak baie groot is. Dit is nie
iets wat gaan gebeur nie. Dit is
iets wat reeds gebeur het en steeds
besig is om te gebeur. Ons neem
dit waar in die afname in reënval,
temperature wat veel hoër is as die
gemiddeld, asook windvolumes
wat uitermatig hoog is."
ONTHOU: ONS IS IN AFRIKA
Onthou dat ons in 2014 reeds ‘n
baie droë jaar gehad het. Die huidige insident impakteer ook dramaties op die droë grondprofiel.
“In Afrika en Suid-Afrika is dit
gewoonlik ‘n situasie van oorvloed
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of hongersnood. Dis hoe Afrika
lyk. Uit hierdie oogpunt is droogte
nie abnormaal nie. Die El Niño
verskynsel is egter 'n buitengewone insident."
ASPEKTE WAT DIE
EKONOMIE OPSOM
Met die uitsondering van ‘n paar
lande is die wêreld-BBP en verbruikers onder druk. Die SuidAfrikaanse wisselkoers het reeds
met 25% verswak. Dit het ook ‘n
eﬀek op voedselpryse op die mees
basiese vlak van voedselvoorsiening en die eﬀek op die laer LSM
groepe was in die omgewing van
23% tot 25%.
Sosiale onrus word wyd
waargeneem. Daar was baie
diensleweringsbetogings en ander,
wat aanduidings is van die hoë
werkloosheidskoers, verbruikers
wat onder druk is, ongeduld met
politieke nepotisme en kriminele
aktiwiteite. Gewone werkende en
vredeliewende mense se ongeduld
is op ‘n hoë vlak. Dit is die realiteit.
HOE BEPLAN ONS VIR
DIE TOEKOMS?
“Beplan vir die ergste en hoop dit
gaan ‘n bietjie beter. Dit gesê moet
jy wel positief wees. As jy in besigheid is en jy is negatief, is jy op
die verkeerde plek. As jy negatief
is, het jy in ’n vreesingesteldheid
en is jy op die agtervoet. Jy kan nie
vindingryke planne maak nie.”

A L G E ME E N

POSITIEWE ASPEKTE IN
ONS BESIGHEID
Ons gaan aan met ons programme. Veral met sentrale graanopberging, waar ons die innamekapasiteit, sowel as die innamespoed en
die vermoë om graan te deurlug,
verhoog. Ons gaan ook voort om
die Graintech program uit te rol
wat ‘n kapitaalbesteding van ver
oor die R100 miljoen behels. Indien mens in slegte tye daarmee
sou stop, moet jy dit sekerlik bevraagteken.
Die afgelope 18 maande het
ons twee megatakke op Wesselsbron en Hoopstad geopen. Natuurlik plaas dit ons onder druk
oor die korter termyn. As mens
egter nie nou belê nie, benadeel
jy jouself as dit weer beter gaan.
Verder het ons ook besluit om
Grainovation se totale vloot te
vervang. Dit is reeds ‘n paar jaar
oud met sommige vragmotors
wat reeds 800 000 km op die klok
gehad het.
Senwes het ook die grootste enkele mieliekontrak in die land suksesvol beding en in die proses met
12 ander bieërs en al die multi-nasionale maatskappye wat deel was
van die proses, gekompeteer. Die
mieliekontrak is die afgelope 15
jaar reeds toegeken aan een van dié
multi-nasionale maatskappye.
Die hoogste trekkermarkaandeel in die geskiedenis is deur Senwes Equipment gehandhaaf.
Tydens die eerste 6 maande van
die ﬁnansiële jaar was daar ‘n positiewe kontantinvloei van R500
miljoen. Operasionele aktiwiteite
alleen het ‘n positiewe kontantsituasie van R187 miljoen gereﬂekteer na koste en belasting.
‘n Goeie dividendvloei word
gehandhaaf, wat beteken dat positiewe kontantvloei vir boere dadelik beskikbaar is. Aandeelpryse is
ook gehandhaaf, wat boere met
‘n beter vermoë laat om hulself te
handhaaf.

BETROKKENHEID MET AKSIES
RONDOM DIE DROOGTE
Ons het vyf aksies geloods. Die
Droogterampfonds is op die been
gebring met Senwes wat self R1
miljoen geskenk het, asook groot
bydraes van ander besighede.
Hinterland het met die onmiddellike behoefte rondom veevoere
en waterbehoeftes gehelp in die
vorm van minimale marges op toerusting en ander produkte (R4.5
miljoen se marges in totaal).
Grainovation het bystand verleen met gesubsidieerde vervoer
van ruvoer. Landboudienste verleen droogtebestuurshulp vir die
aktiewe bestuur van diere en aanplantings. Ook by Senwes Credit
word daar persoonlik en nougeset
met elke kliënt ontmoet om sy
besondere situasie te evalueer.
WAT BETEKEN DIT ALLES?
“Dit beteken dat ons besig is om
op ‘n humanitêre vlak in te gryp.
Nie net by Senwes produsente en
hul werkers nie, maar op alle vlakke. Die manier hoe ons elke kliënt
hanteer getuig van begrip, geduld
en die behoud van besigheid.”
REALITEIT NOU IN LANDBOU
Die regering se vermoë om kommersiële landbou te ondersteun
is beperk. Dit is ‘n ekonomiese
en politieke werklikheid. Hulp
word aan beginnerboere gelewer
in ‘n poging om stemme te werf.
Die kommersiële landbousektor is
egter op homself aangewese. Dit
laat ‘n groot leemte, maar ons sal
aanhou vra vir hulp.
“In my daaglikse skakeling met
groot besighede in die sektor wat
soos ons lyk, inset- en diensverskaﬀers hoor ek net van positiewe
ondersteuning.”
“Ek dink nie daar is ‘n ander
sektor wat mekaar op dieselfde
wyse ondersteun nie. Die realiteit
is egter dat jy jou besigheid ook in
hierdie tyd moet beskerm. So, jy

••
•••
••

kan nie bloot nou alle besigheidsdissiplines oorboord gooi en deure
oopgooi nie.”
OP GEESTELIKE VLAK
Senwes het openlik sy afhanklikheid van die Skepper verklaar en
aan verskeie bidaksies deelgeneem.
Ons erken met oorgawe dat ons van
die genade van ons Hemelse Vader
afhanklik is.
TEN SLOTTE
Die realiteit is dat dit waarskynlik
eers slegter sal gaan voordat dit
beter sal gaan. Die eﬀek van die
droogte sal vir die volgende drie jaar
gevoel word. In Senwes se geval
sal die impak op die huidige jaar
waarskynlik tussen R40 miljoen en
R80 miljoen wees en sowat R120
miljoen na R180 miljoen in die
volgende jaar, gebaseer op die aanname dat 2016 ‘n normale jaar sal
wees. As daar weer ‘n droogte is, sal
dit absoluut katastroﬁes wees.
“Ek dink ons het die situasie op
die bes moontlike wyse hanteer met
die maatreëls wat ons in plek gestel
het. Ons hoop dat dit die maatskappy sal beskerm en sy behoud
verseker."
Die eindresultaat van die volgende 18 maande sal van die bestuur
van die groep afhang. Dis waar die
wonder van menswees intree - ons
het die vermoë om keuses te maak.
Die toets is hoe die gevolge van die
keuses hanteer word en aksies geneem word.
BOODSKAP AAN
PRODUSENTE
“Boere moet in dié stresvolle tyd
nie wag nie. Hulle moet onmiddellik hul kredietverskaﬀers nader en
probleme met hulle bespreek. Eers
dan kan ‘n mens beplan. Dit is nie
nou tyd om weg te kruip en stil te
bly nie. Die meeste boere is realisties en pragmaties en hanteer sulke
insidente goed en maak weer nuwe
planne.”
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AUBREY KRUGER

SENWES SCENARIO HET GESELS MET
DIE NUUT AANGESTELDE BESTURENDE
DIREKTEUR VAN HINTERLAND, DAAN
BRONKHORST.

F

ebruarie is beslis die maand vir die nuwe kaptein
aan die stuur van Hinterland. Hierdie gesoute
besigheidsman het amptelik op Maandag, 1 Februarie
2016, diens aanvaar. Twee weke later op Valentynsdag,
Donderdag, 14 Februarie 2016, het hy en sy vrou Alet
hul 29ste huweliksherdenking gevier en twee dae later, op
16 Februarie 2016, het hy sy 52ste verjaardag gevier.
Daan is in Pretoria gebore en het in Phalaborwa skoolgegaan, waar hy aan die Hoërskool Frans du Toit in 1981
gematrikuleer het.
Hy het sy Baccalaureus Pharmaciae-graad aan die
Noordwes Universiteit behaal in 1987.
Dit is ook nie sy eerste keer in Klerksdorp nie - hy
het sy internskap by die Medi-Centre Apteek in Klerksdorp voltooi. Hy was ook betrokke by die Health Smart
aptekersgroep. Daan en Alet het twee kinders, naamlik ’n
dogter, Relandí (25) en 'n seun, Zurich (22).
Sy geskiedenis spreek boekdele - hy was betrokke by
Clicks vir ’n dekade lank, waar hy uiteindelik as afdelingsbestuurder aangestel is. He was ook deel van Massbuild
vir die afgelope agt jaar, sedert 2008, waar hy die pos van
gebiedsbestuurder beklee het.
Daan is sterk aanbeveel en, in sy eie woorde, hy het ’n
passie vir die lewe en sukses. Hy glo in personeel en die
belangrikheid van mense, aangesien resultate deur mense
behaal word.
Hy beklemtoon dat hy baie gesteld is op alle aspekte
wat verband hou met verantwoordelikheid. “As ek iets
gedoen wil hê, verwag ek dat dit behoorlik gedoen moet
word. En jy kan dieselfde van my verwag.” Hy wil ’n positiewe bydrae maak omdat hy ’n nalatenskap wil laat.
Van sy eerste take sal wees om strategieë te herbesoek
en om met ander rolspelers by Hinterland te skakel.
Volgens hom sal 2016 veral uitdagend wees vir die landbousektor, maar hy is beslis gereed vir die uitdaging.

Die nuu
ut a anges
ut
esstelde Be
esturen
n d e D irekte
te
eur
van Hin
nterr land, Da
D an Bro
ronkho
ro
o rss t.

6

Feb/Mrt 20
0 1 6 • SEN
N W ES Scena
a rio
r

•••

A REAF O K U S

AUBREY KRUGER

'N MENS MOET DIEP
DELF OM ENIGE WAARDEVOLLE EDELSTEEN
TE VIND EN MET
KROONSTAD IS DIT
OOK DIE GEVAL - DIÉ
GEBIED DRA BESLIS DIE
KROON.

DIE BEGIN VAN
KROONSTAD
Net soos ‘n edelsteen oor baie
jare gevorm word, is Kroonstad
ook oor tyd gevorm. Staatspresident, JP Hoﬀman het 162 jaar
gelede al, in 1854, ‘n visie vir ‘n
gemeenskap in dié geweste gehad. ‘n Landdros van Winburg
het toe die plaas Klipplaatdrif
as area uitgesonder waar die
dorpie gestig moet word en
op 5 September daardie jaar is
daar besluit om die daad by die
woord te voeg. Die eerste erwe
is toe uitgesit op Cronstadt, soos
dit toe bekend gestaan het.

8

Kroonstad

,

‘n ware juweel
GOEIE SAAIDEEL

Deur die jare was Kroonstad een van Senwes se
grootste saai- en weidingsgebiede.
BOEREGEMEENSKAP
Ons het ook ‘n draai by een van
die bekende produsente gemaak,
wat op 80 nog steeds boer, Johan
Minnaar. Volgens hom is daar
“‘n goeie gesindheid onder boere,
‘n gees van leef en laat leef.” Hy
onthou nog die ou dae toe daar
iets soos sewe boeregemeenskappe
hier was. “Tydens vorige droogtes
het ek die geleentheid gehad om
my vee te trek. Dit verskil egter
die jaar.” Nog ‘n verskil wat hy
agtergekom het: “Dit het nog
nooit met my gebeur dat die lande
hier nie teen Geloftedag geplant
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is nie.” In die verlede was daar
ook baie minder likwidasies in

Johan Minnaar boer
steeds in die omgewing.

A R E A F O K US
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Die konsentrasiekampkerkhof
met sy muur met
1288 name van
gestorwenes.

Kroonstad se bekende
wawielbrug.

Kroonstad as in ander gebiede. En
laastens die Vet- en die Valsrivier
het besonderse goeie weiding waar
baie van die beste boere is.
BOEREVERENIGING
Die Holfontein Boerevereniging
Studiegroep is ook in die Kroonstad omgewing. Voorsitter, Francois
Els, wat al vir die laaste 15 jaar dié
posisie beklee, vertel dat die 25
studiegroeplede moeite doen om
mekaar by te staan en by mekaar te
leer, veral in hierdie droogtetyd.
VOEDSELPRODUSERENDE
GEBIED
Kroonstad is al jare ‘n prominente voedselproduserende gebied
in Suid-Afrika. Oor die jare het
koring uitgefaseer en waar skaapboerdery ook sterk was op ‘n
stadium, het diefstal die bedryf
gekortwiek. Daar word nou meer
gefokus op mielies, sonneblom en
aartappels.

WILD
Wildboerdery het in die laaste
dekade ontplof met baie produsente wat hul grond begin toespan
het. Oor die afgelope vyf jaar het
dit geweldig uitgebrei.
Die siening is dat wild
uitstekende waarde bied, onder
andere as gevolg van die feit dat
dit goedkoper is om wild te voer.
Swartwitpense in die area groei
met rasse skrede en daar is maklik
1 000 swartwitpense net in dié
area. Renostergetalle is ook groot
met sowat ses boere wat in die laaste drie jaar toegetree het, vergeleke
met een of twee in die verlede.
Daar is ook die bekende
Kroonstud, wat sewe telers insluit soos Cense Syncerus Buﬀels,
Boschplaat Wild, Rooihoogte,
Goliatskraal Wild, Korannaberg
Wild, Soetvelde en die Crous
Broers. Leeus vorm ook deesdae
deel van die wildbedryf hier.
SENWES BETROKKENHEID
Senwes Silo
Hannes Brits, die Senwes silobestuurder, is deel van ‘n span van
11 wat die daaglikse aktiwiteite

Louis Lingenfelder
is die takbestuurder
by Hinterland se
Senwes Village tak
in Kroonstad.

op Kroonstad Silo behartig. Die
uniekheid van die Kroonstad Silo
is dat dit een van slegs vier Keeve
Steyn silo’s in die Senwes stal is
met Bultfontein, Theunissen en
Wesselsbron die ander drie.
Wat Kroonstad egter laat uitstaan, is die feit dat die werkshuis
apart van die silobuise is. Die
kapasiteit van die Kroonstad Silo
is 69 200 ton met 33 buise (21
ronde buise en 12 sterbuise) wat in
1964 opgerig is en vyf staalbuise
wat eers in 1981 bygekom het.
Senwes Village Hinterland tak
Die silospan word ook aangevul
deur die Senwes Village Hinterland tak met Louis Lingenfelder
aan stuur met sy span van 65 personeel wat sake bedryf.
JUWELE UIT DIE STREEK!
Kroonstad is sekerlik die bron van
Suid-Afrikaanse skrywerstalent,
met bekroonde skrywer Dot Serfontein wat hier woon. Serfontein
se dogter, ‘n ewe bekende digter,
Antjie Krog, woon ook natuurlik
in die omgewing. Nog ‘n skrywer,
Max du Preez is ook ‘n Kroonstad

Hannes Brits
is die Senwes
silobestuurder op
Kroonstad.
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A REAF O K U S
Kroonstad Silo met sy aparte
werkshuis is een van slegs vier
Keeve Steyn silo’s in die Senwes stal.

Die Senwes Village tak van
Hinterland in Kroonstad.

uitvoerproduk en die sakewêreld se
Brand Pretorius het ook in Kroonstad gematrikuleer. Die Voorsitter
van die Senwes Raad van Direkteure, Danie Minnaar, sowel as
die Voorsitter van die Senwesbel
Direksie, Dries Kruger, is ook van
hierdie area.

Sarel Cilliers se standbeeld.

Die asemrowende NG Moedergemeente.

10

ANDER PRODUSENTE
VAN OUDS
Die Geldenhuyse en Jordaans was
Afrikanerbeesprodusente in die
middel van die vorige eeu en die
Wesselse was groot Merinoskaaptelers. Tans is die Crous Broers
ook besig om groot naam te maak
in die gebied. Sien ons artikel in
Kollig.
ARGITEKTUUR
Sir Herbert Baker was die argitek
van die poskantoor-, stadsaal- en
Standard Bank geboue. Hy was
natuurlik ook verantwoordelik vir
die ontwerp van die Uniegebou in
Pretoria.
Geskiedkundige kerke in
die omgewing sluit in die NG
Moedergemeente, wat tydens die
Anglo-Boereoorlog as hospitaal
vir die Britte gebruik is. Die NG
Kerk-Noord en NG Kerk-Suid,
sowel as die St John’s Metodiste-
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kerk, is ook pragtige geboue om
maar net ‘n paar te noem.
Sarel Cilliers het ook sy rol in
die dorp gespeel en ‘n standbeeld
is ter ere van sy bydrae op die terrein van die NG Moedergemeente
opgerig.
Dit is ook die moeite werd
om die konsentrasiekampkerkhof
te besoek, waar hulde aan 1 288
gestorwenes gebring word.
SLOT
Kroonstad is bepaald ‘n unieke en
waardevolle edelsteen in ons geweste, wat met die tye saamleef en
aanpasbaar is. As jy dalk met die
agterdeur die stad binneval, waar
die stad bietjie verval het, en jy
deur padwerke moet struikel, weet
net dat hierdie streek en sy mense
van onskatbare waarde is. Hoe
meer druk op jou uitgeoefen word,
hoe beter diamant sal op die einde
van die dag geproduseer word.
BOU SO VOORT ONS KROON
VAN STEDE!
• Interessant: Daar ‘n plek genaamd, Kronstad wat ‘n streek
in Årstad, Noorweë is. Daar is
ook ‘n munisipale gebied in St
Petersburg, Rusland, genaamd
Kronstadt.

KO L L IG

•••

Die Crous broers is David,
Riaan en Kobus.
AUBR
REY KRUGE
KR ER

VIR DIE CROUS BROERS
VAN KROONSTAD IS
WILD ONGETWYFELD
HUL FOKUSPUNT. DIE
GEDREWE BROERS IS
KOBUS (49), DAVID (47)
EN RIAAN (43). HUL
SUKSES SPRUIT UIT
DIE FEIT DAT HULLE
AL SEDERT 1992
SAAM BOER EN VERAL ’N BESLUIT 14 JAAR
GELEDE, IN 2002, OM NA
WILD OOR TE SKAKEL,
WERP NOU VRUGTE
AF.

H

ulle het, soos hulle dit stel,
“maar groot geword op
die plaas”. Hulle voeg by dat dit ‘n
enorme voorreg is om saam te kan
boer en dit wat hulle weet, hulle
by pa Viljee en ma Wilma geleer
het – “Gesien hoe dit gedoen moet
word.” Die wawiel-logo by die
ingang van die plaas Wilgerboom
bevestig dat die manne werklik
skouer aan die wiel sit.

EERSTE VEILING IN
FEBRUARIE
‘n Groot stap vir die Crous broers
is dat hulle op 25 Februarie vanjaar hulle eerste veiling by Sun
City hou, waaraan hulle al drie jaar
lank werk. Daar gaan nie minder
nie as 740 stuks wild onder die
hamer kom. Van swartwitpense,
tot buﬀels en leeus om net ‘n paar
van die twee hande vol spesies op

Die Crous Broers het sowat 8 jaar gelede met renosters begin boer en 5 jaar terug selfs met leeus.
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KO L L I G

Crou
us Broe
e rs! Die bo
o rd
d jie du
ui
prresies aan waaar
a a jyy is.
i

te noem. Vir hulle is dit werklik
‘n waterskeidingsoomblik. En
hoewel dit die eerste keer is, is
hulle al vir jare deel van Kroonstud in Kroonstad. Maar waar
kom hulle suks
kses van
andaan?
HUL MO
OT TO
In kort is dit “drome wat ons
uitleef.” Dit is hul dryfveeerr. Daarmee gekkoppel is dit ook vi
virr hulle
lekker om saam te kan boeer. Een
droom
m wat waar geword heet, is
die grroot droom om hulle in
n die
wildbboerdery te vestig. Hulle
le het
reg aaan die begin gesien dat daar
baie uitdagings is, maar hullee het
dit oorkom om kampioene in
n die
wild
dbedryf te word.
WIL
LDTELERS VAN DIE JAA
AR
Die veiling in 2016 volg op nog
‘n eeerste groot titel. Juis vanw
weë
ul suksesse dra hulle tans die
al hu
20155 WRSA (Wildtelers van
n
die Jaaar)-kroon. Hulle is baiee
trots hierop en aanvaar die titel
met baie nederigheid. “Dit is ‘n
erkend
nd
de organisasie. ‘n Groo
ooot
voorreeg,
g want hulle is die bekendste en gro
rootste organisasie,
e,”” sê
Riaan. Dav
a id voeg by: “D
Dit sê
iets. Onss doen iets reg.” Maar
hulle het di
d t nogtans ni
niee verwag
nie en “dit bblly ‘n baiie gr
groot eer en
prestasie”, vooeg Kobus
us by.
VAN BEESTE NA WILD
Die drietal is nog steeds besig om
aan hul droom te skaaf. “Ons het
die doel gehad om eendag ons

12
2

Njalas!

beesboerdery tot niet te maak en
ons is bitter baie naby daaraan.”
Die afgelope 14 jaar het hulle
van ‘n 100% veekomponent
na 90% wild en slegs 10%
beesboerdery beweeg. “Ons wou
nie te veel te vinnig gedoen het
nie. Dit was vir ons ook ‘n nuwe
ding.” Alles is met landbougeld
gekoop, so dit is nie geleende
kapitaal nie. Bestuur is belangrik
en elke jaar is ‘n ander spesie
aangekoop. Hulle het met ander
woorde ook met wild gediversiﬁseer om risiko’s uit te skakel.
Hulle benadering is baie konserwatief, en wat meer is, hulle
hou mekaar terug en bemoedig
mekaar waar nodig.
SAAI EN AARTAPPELS OOK
Die saaiboerdery het uitgebrei
soos wat hulle dit kan hanteer
en hulle werk hoofsaaklik op ‘n
ruslandstelsel, waar hulle jaarliks
sowat 1 000 ha plant. Daarbenewens verbou hulle ook aartappels
op droë land.
STELSELMATIGE
UITBREIDING
Met al die uitbreiding het hulle
al omtrent 90% van hulle lande
reeds toegespan en sowat vyf jaar
terug het hulle ook bestuurders
aangestel met die oog daarop
om groter te gaan.
BROERS WERK SAAM
Elke deel van die vertakking
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word aan gewerk en hulle vul
mekaar mooi aan, met Kobus en
David wat op die saaiboerdery
fokus, Riaan op die beeste, David en Riaan saam op die wild en
Kobus wat ook op die aartappels
en mielies fokus. Elkeen het sy
plaas, met Kobus wat op Grootkuil boer, David op Wilgerboom
en Riaan op Geduldfontein.
FAMILIEVAS, VYFDE
GESLAG
Die drie is die vyfde generasie
boere in die familie. Kobus is
al 21 jaar met Janetta getroud,
Riaan is 15 jaar met Marié
getroud en David is 13 jaar
gelede met Frané getroud. Die
drie broers werk daaraan om ‘n
struktuur vir hulle kinders daar
te stel. Daar is tussen die drie
broers ook al sewe potensiële sesde generasie boere, naamlik Wilmari en Adriaan, David en Ané
asook Sarina, Viljee en Wilma.
Kobus, Riaan en David het ook
‘n ouer broer Maans (51), wat op
sy plaas Welgelegen boer.
SENWES
Senwes speel natuurlik ook ‘n
groot rol in hul bestaan. Hulle is
almal klante by Senwes en doen
aankope deur Senwes. Hulle
praat veral van die goeie diens
wat hulle by Louis Lingenfelder
kry, asook van die maatskappy
wat veral in die gemeenskap betrokke is.

KO L L IG

Swartwitpense is een van die Crous gunstelinge
en word ook in hul logo gesien.

•••

DAE SOOS SENWES SE
TOEKOMSFOKUSDAG
Die Crous broers dink geleenthede soos die Senwes Toekomsfokusdag in 2015, waar ook
op wild gefokus is, gaan baie
prominent word. Sodra ‘n ding
soos wild begin groei moet daar
inligting uitgeruil word. Daar
moet ‘n plek wees waar jy vrae
kan vra. Belangrik hier is die
sifting van inligtingsdae, wilddae,
ensovoorts. “As jy jou eie ding
wil doen, gaan jy pakslae kry. Jy
sal moet skoolgeld betaal”.
DROOGTE EN WILD
Vir hulle was die afgelope winter
en droogte voordelig in die sin
dat dit baie goedkoper is om ‘n
bok te voer as ‘n bees. Maar met
wild moet jy ook goed beplan en
tef aanplant. Senwes Scenario het
die manne juis in die droogtetyd
besoek en hoewel dinge nog
goed gaan, is hulle versigtig oor
die toekoms. “Oor agt maande
vertel ons dalk ‘n ander storie,”
meen David. Soos jy die gebied
binnery is dit maar droog in
Kroonstad. “Hier is niks. Jy sien
hoe lyk die lande hier. Absoluut
niks”, vertel hulle. Die vraag bly
altyd: Waar gaan jy tef kry?
Die droogte sal tot gevolg hê dat
baie boere dit nie gaan maak nie.
Realisme is nou van die uiterste belang en die Crous broers
bevestig dat hulle positief bly.
RAAD AAN NUWE
WILDBOERE
Eerstens is dit nooit te laat om
met wild te begin boer nie. Hulle
begin met: “‘n Bok is joune tot
die dag wanneer jy hom verkoop.
Dit is ‘n langer termyn som wat
jy moet maak.” Anders as beeste.
Tweedens het ‘n mens nie miljoene nodig om te begin nie. Hulle
sê dit is ‘n wanpersepsie en dat

daar goedkoper spesies is waarmee begin en op gefokus kan
word met dieselfde inkomste,
persentasiegesproke.
Wanneer met wild begin
word, is dit belangrik dat jy in
staat moet wees om die boerdery
vir vyf jaar te kan dra. “Ons is
boere, ons is nie smouse nie.”
Die koste per hektaar en insetkoste van ‘n wildsboerdery is
laer en die inkomste baie hoër
- beeste en skape hou eenvoudig
nie meer by nie. ‘n Verdere voordeel is dat wild nie gesteel word
nie en dit is ‘n nisproduk.
MOET KAN KANSE VAT OM
BO UIT TE KOM
Soms moet mens kanse vat. Toe
die Crous broers die wildsboer-

dery in Kroonstad begin het, het
hulle ‘n kans gevat. “Almal het
gelag en gesê ons diere gaan hier
vrek. Hier raak dit baie koud.”
Maar met slim planne dra die
diere se kondisie hulle deur die
winter. Die gebied is ook baie
gesonder weens minder parasiete,
wat ‘n bedekte seën is. Alhoewel
hulle tans die kruin van die golf
ry, hou die broers mekaar op die
grond en hulle voete geanker
met die wete dat alles wat bereik
word van die Here af kom. Mens
weet nooit wat die toekoms
bring nie.
David som dit mooi op:
“Dinge lyk nou goed, maar dit
kan in ‘n oogwink verander.”
Wees egter verseker, die Crous
broers is op koers!
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AUBREY KRUGER

BEROKING
van graan
Renier Vermaak, Hoofberoker by
Senwes in Klerksdorp.

SENWES SCENARIO HET
BY DIE HOOFBEROKER
IN KLERKSDORP, RENIER
VERMAAK, MEER GAAN
UITVIND OOR WAT DIE
BEROKING VAN GRAAN
NOU EINTLIK BEHELS.
WAT BEHELS BEROKING
VAN GRAAN?
Beroking is die veilige en eﬀektiewe
bestryding van graanopbergingsinsekte in opgebergte graan sodat
dit veilig en vry van lewendige insekte is vir die eindverbruiker.
HOE WERK DIT?
Beroking behels die toediening
van formulasies wat fosﬁen vrystel
en die lugruimtes om die graankorrel met ‘n toksiese gas vul.
Dit is belangrik om te weet dat
jy nie die graan berook nie, maar
wel die ruimtes om die graan. As
gevolg hiervan is daar geen residu
van fosﬁen op die graan nie. Die
bespuiting van graan behels dat
graan ﬁsies bespuit word met ‘n
stof wat na 21 dae afbreek tot ‘n
aanvaarbare residuvlak, wat veilig
is vir die eindverbruiker.
GEÏNTEGREERDE
PESBESTUUR
Dit is ‘n program waar jy alles
doen om insekte te elimineer
en beroking is die laaste uitweg.

14

In die bedryf praat ons van
skuurhigiëne en dit gaan gepaard
met skoonmaakaksies in en om
silokomplekse, voorbereiding van
opbergingstrukture/silobuise,
afseel van strukture en gereelde
monitering. “Dit help nie jy dien
net gif toe en maak nie skoon nie.
Dit is soos ‘n groot kombuis. Jy
skep nie kos in ‘n vuil bord nie.
Die bord moet tog skoon wees.”
Dieselfde geld vir skuurhigiëne.
Die gif breek af in die buis na
ongeveer 20 dae en dan is jou
graan weer blootgestel aan insekte.
Skuurhigiëne is die belangrikste
beginpunt in die eliminering van
herinfestasies.
MIDDELS
Fosﬁen, metielbromied en spuitmiddels is beskikbaar vir insekbestryding. Op die stadium is dit
fosﬁen wat gebruik word. Fosﬁen
reageer op atmosfeer (vog, hitte
en suurstof) om die gas vry te stel.
Spuitmiddels werk goed, maar as
gevolg van residuvlakke wil nie
alle kopers bespuite graan aankoop
nie. Metielbromied is baie duur en
is besig om uit te faseer omdat dit
‘n ‘ozone depleting substance’ is.
TIPES BEROKING
Losmaatberoking – Soos in silobuise, silosakke en opbergingsdamme, waar graan in massas opgeberg word. Jy gebruik ‘n tablet,
‘n pil of sirkulasieberoking. Dit
word in die graan ingewerk en dan
stel dit gas vry.
Sirkulasie – 'n Formulasie word
in die buis toegedien en die lug
(gas) sirkuleer in die buis, wat die
insekte dood.
Sakberoking – Produkte wat
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in sakke berook word. Dit is baie
arbeidsintensief. Veiligheid is altyd
belangrik maar hier selfs meer!
VIR HOE LANK WORD
BEROOK?
‘n Minimum van 120 uur blootstelling. Sodoende moet die
struktuur altyd gasdig wees. Die
KT- waarde moet bereik word. Dit
is die blootstelling gemeet aan die
hoeveelheid gaskonsentrasie teenoor tyd. Hoe laer die konsentrasie
- hoe langer die blootstellingstyd.
MAAK ALLE STADIA VAN ‘N
INSEK DOOD
Beroking moet alle stadia in die lewensiklus van die insek doodmaak.
Insekte, larwes, papies en eiers.
Insekte en larwes is die aktiefste hulle asem die gif eerste in en vrek
eerste - binne 24 uur! Papies en eiers neem egter langer om die gif te
absorbeer. Papies en eiers word in
sekere gevalle blootgestel, maar nie
vir lank genoeg om te vrek nie. So
bou die volgende generasies ‘n tipe
van ‘n weerstand op teen die gif.
INSPEKSIES
Hier word gekyk na skuurhigiëne,
prosedures en voorbereiding. Wetgewing word nagekom ten opsigte
van veiligheid en die gebruik van
geregistreerde produkte teen die
regte dosisse.
TOERUSTING
‘n Volgesigmasker met ‘n ﬁlterkannetjie moet gedra word. Elke tipe
gif het sy eie ﬁlterkannetjie, anorganiese gasse en organiese dampe.
Wet 85 van 1993, Beroepsveiligheid en Gesondheid, reguleer ‘n
veilige werksomgewing. Gereelde
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Die roesrooigraankewer is een van
nagenoeg 2 miljoen spesies.

‘n Volgesigmasker met
ma
''n filterkannetjie is
ver pligtend
by berokking!

Die manne van Beroking by Senwes in Klerksdorp. Hier is
Renier Vermaak (Hoof van Beroking), Abel Kadi (Algemene Werker),
Jacob Dintwe (Drywer) en Thinus Mostert (Assistent Beroker).

monitering moet plaasvind om
blootstelling en akute vergiftiging
te verhoed.
By gif is gesondheidsrisiko's
uiters belangrik. Goeie opleiding
is van die uiterste belang. Etikette,
tipes gifstowwe en die eﬀek daarvan op die toediener moet verstaan
word.
INSEKTE
Daar is sowat 2 miljoen spesies.
Die vernaamste opbergingsinsekte
in die Senwes gebied is kalanders, platgraankewers, rooikewers,
graanmotte en stoﬂuise, elk met sy
subspesies.
In die winter, onder 15°C, is
die insekte minder aktief en soms
plant insekte nie voort nie. By
warm temperature en vogtige toestande ﬂoreer hulle.
DIE IMPAK VAN INSEKTE
Met elke oneﬀektiewe beroking
het die volgende generasie insekte
weerstand opgebou. Lewensiklusse
is tussen 20 en 40 dae. Een insek
wat oorleef kan tot 300 eiers lê.
Larwes vreet net – hulle hoofdoel
is voortplanting.
WAT TEIKEN DIE INSEKTE?
Insekte val meestal die kiemgedeelte van die graan of saad aan.
Juis die ding wat ontkiem met die
meeste voedingswaarde. Insekskade aﬀekteer dus die gradering
van die graan.
KWARANTYN
Vroeër jare het die khaprakewer
voorgekom, maar gelukkig nie

meer vandag nie. Indien soo
‘n kewer gevind sou word,,
word 'n hele perseel of stoor onder
kwarantyn geplaas. Een rede waarom daar wette is met betrekking
tot die in- en uitvoer van graan.
WANNEER WORD BEROOK?
Siftoetse of gehaltebeheer word
weekliks op buise gedoen en sodra
insekbesmetting voorkom, word
berook. In die somermaande is dié
afdeling baie besig.
WATTER PROBLEME KOM
VOOR?
Daar is soms onopgeleide persone
wat verkeerde dosisse en verkeerde
prosedures volg. Graan word nie
eﬀektief berook nie en insekte bou
dus weerstand op. Die graan land
iewers by ‘n silo met negatiewe
gevolge. Met die huidige warmer
wintertemperature is insekte
regdeur die jaar teenwoordig en
moeilik om te bestry.
RAAD VIR BOERE
Kry ‘n kundige persoon, wat as
‘n graanberoker geregistreer is by
die Departement van Landbou
in terme van Wet 36 van 1947.
Volg die aanwysings op die etiket
(gesondheid, voorsorgmaatreëls,
gebruiksaanwysings en simptome
van vergiftiging).
HOE GROOT AREA DEK DIE
MANNE BY DIE BEROKINGSAFDELING?
Daar is sowat 60 aktiewe bedryfspunte binne Senwes en alles moet
altyd op standaard wees. Elke punt

het ‘n geregistreerde persoon met
‘n registrasienommer wat te alle
tye verantwoordelik is. Daarbenewens verleen Renier en sy manne
bystand by enige bedryfspunt.
Raad word gegee met betrekking
tot dosisse, nuwe middels en nuwe
praktyke, sowel as enige ander
berokingsaangeleenthede.
KOSTE VAN BEROKING
Om een buis te berook, kos tussen
R8 000 en R50 000, afhangend
van die buisgrootte, tipe formulasie en metode wat gebruik word.
BLOOTSTELLINGSTYDPERK
Na beroking is daar ‘n 14 dae
blootstellingstydperk, waarna die
graan eers bemark kan word. Verantwoordelikheid vir graan word
aanvaar tot dit afgelaai word by die
eindverbruiker.
‘n Mens leer elke dag iets nuuts
en jy moet altyd innoverend wees.
Die belangrikste is dat beroking
suksesvol moet wees. Die berokingsbesluit word tussen die
silobestuurder en die hoofberoker
geneem en in baie gevalle is dit
goed wat jy in die praktyk optel,
wat jy nie in 'n boek kan leer nie.
DIE VERANTWOORDELIKHEID VAN BEROKING
Wanneer berook word, mag geen
foute gemaak word nie. Die eﬀek
en gevolge aan die einde is is die
belangrikste. “Jy werk hier met
mense, jy het net een kans.”
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Meer as net

LANDBOU

My keuse, my Senwes.
Senwes Landboudienste lewer gespesialiseerde dienste aan
alle belanghebbendes deur pasgemaakte, volhoubare,
tegniese en landbou-ekonomiese oplossings ten einde hul
besigheid te optimaliseer deur risiko’s te verminder en winste
te maksimeer. JOU BESIGHEIDSOPLOSSING.
16
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15
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3

43
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AGRONOMIE:

DIEREPRODUKSIE:

GEÏNTEGREERDE
GEWASPRODUKSIEBESTUUR
EN -BEPLANNING

KUDDE-, REPRODUKSIE-,
WEIDINGSBESTUUR EN
WILDBESTUURPRAKTYKRIGLYNE

GRONDKARTERINGSDIENSTE:
GRONDKLASSIFIKASIE EN
CHEMIESE MONSTERNEMING

INLIGTINGSDIENSTE:
LUGFOTO’S, GEBIEDSKAARTE,
DATA-INSAMELINGSKAARTE

BOERDERYBESTUUR EN
LANDBOU-EKONOMIE:

NUWEBOERONTWIKKELING:

UITVOERBAARHEID, BEGROTINGS
EN OPLEIDING

OMVATTENDE
STEUN

’n Liefde vir Brahmane!
Dit is Phillip Mukhithi se
passie.

N UUS

•••

AUBREY KRUGER

Mukhithi se makietie
DAAR IS 'N ENGELSE GESEGDE WAT
LUI: ALL WORK AND NO PLAY MAKES
JACK A DULL BOY . PHILLIP MUKHITHI
GAAN EGTER VAN KRAG TOT KRAG
MET DIE HARDE WERK WAT HY IN SY
BOERDERY INSIT. PHILLIP IS WERKLIK
'N INSPIRASIE VIR ALLE OPKOMENDE
BOERE. HY HET NIE NET SY EIE PLAAS
GEKOOP NIE, HY MAAK OOK UITSTEKENDE VORDERING DAARMEE OM
HOMSELF TOE TE RUS OM 'N GROTER
EN BETER BOER TE WORD.
VAN SEKURITEIT NA 'N LIEFDE VIR BOERDERY
Die 52-jarige Phillip beskryf homself as ’n ernstige
kommersiële boer. Hy het sy plaas van 435 hektaar
tussen Klerksdorp en Wolmaransstad reeds in 2007
gekoop en het sedertdien geweldige groei getoon.
Kom ons begin by die begin. Hy is gebore en
getoë in die dorpie Mara in Limpopo, waar hy sy
skoolloopbaan by Kranspoort Laerskool begin het.
Daarna het hy die Dzala en Mphephu Hoërskole in
Venda bygewoon.
Hy dink terug aan sy eerste blootstelling aan
boerdery, wanneer hy huistoe gegaan het na skool,

waar sy ma Sarah op ’n plaas gewerk het. Hy was
veral mal oor die trekkers. Hy het geweet dat hy
graag eendag sy eie plaas sou wou hê, alhoewel hy op
daardie stadium nie so mal was oor boerdery as sulks
nie. Dit was egter waar die eerste saadjie geplant is.
Boerdery het later sy lewe geword.
Phillip is anders in die sin dat hy reeds ’n bedrewe
besigheidsman was voordat hy by boerdery betrokke
geraak het. Sy loopbaan het as sekuriteitswag begin,
waarna hy vir 14 jaar in die telekommunikasiebedryf
gewerk het. In dié tyd is hy na Klerksdorp verplaas.
Sy eerste sekuriteitskontrakte is in 2003 aan hom
toegeken en hy is nou die trotse eienaar van sy eie
sekuriteitsmaatskappy, Tshedza, wat werk aan 1 800
mense verskaf. Daarbenewens het hy ook sy eie vulstasie in Potchefstroom in die Noordwes Provinsie.
BEESTE
In die swart kultuur word ’n mens gedefinieer deur
die aantal beeste wat jy besit. “’n Man met beeste
is ’n man”. Dit het hom aangespoor om die landboubedryf te betree. Sy doelwit is nie net om te boer
nie, maar ook om verandering te bring. “Ek is meer
as gereed om verandering in die lanboubedryf te
sien.”
Sy liefde vir beeste het toegeneem toe hy vir
Marthinus Verster ontmoet het. Op daardie stadium
het hy net kommersiële beeste gehad. Martiens het
hom aan Brahmane voorgestel en van Stoetbrahmane
gepraat. “My liefde vir Brahmane het daar begin.”
Martiens het selfs vir Phillip veilings toe gevat.
SENWES Scenario • Feb/Mrt 2016
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Phillip Mukhithi bespreek boerderysake met
Senwes Landboukundige, Julias Ramohlabi.

Hy is so passievol oor sy beeste dat sy Brahmane
selfs name kry. Chris was sy eerste Brahman en
Chief die volgende. Chris is ongelukkig reeds dood.
MIELIES
Phillip plant minder as 100 hektaar mielies op sy
plaas maar hy kyk tans na ’n ander plaas met tussen
200 en 300 hektaar bewerkbare grond. Hy lag wanneer hy terugkyk op sy reis tot nou. “Ek het gedink
ek is suksesvol as die sleepwa vol mielies is. Min
het ek geweet.” Hy het eers later die begrip van hoë
tonnemate verstaan en oes nou soms soveel as 3 ton
per hektaar.
SENWES
Een ding wat hy in besigheid geleer het is dat “jy
mense nodig het om jou te help”. Hy is dankbaar
vir die bystand deur Senwes, veral van landbou-ekonoom Julias Ramohlabi. Julias werk nou
saam met Phillip en mentor hom met betrekking
tot kunsmistoeding en hulpbronevaluering. “Dit
was iets wat ek nooit verwag het nie.” Philip hou
homself op hoogte van sake deur alle opleidings- en
studiegeleenthede wat Senwes bied, by te woon.
Julias bevestig dat Phillip werklik toegewyd is.

Daar is ’n spesiale
verbintenis tussen
Senwes en Phillip.

DIVERSIFIKASIE
Phillip verduidelik dat hy
sy besigheid deur boerdery wil
diversifiseer. Hy erken dat sy talent en kennis tans in die sekuriteitsbedryf
lê. Om hierdie rede het hy sy dogter, Livhuwani (26),
aan die boerdery begin blootstel. Sy plan is om haar
alles oor boerdery te leer sodat sy die boerdery kan
bedryf, wat hom sal help in die sin dat dit van die
druk op hom sal verlig. Livhuwani bevestig dat daar
baie druk op haar pa is. “Hy is absoluut toegewyd en
druk homself harder en harder elke dag. Hy het ’n
liefde vir boerdery by my gekweek.”
SY LEWENSIENING
Phillip het geleer dat ’n mens gefokus moet wees as jy
geld wil maak uit boerdery. Hy vertel dat hy ’n slegte
jaar in 2014 gehad het, maar dat hy nooit sal opgee
nie. Ek wil my nie met mislukking assosieer nie. “Ek
voltooi altyd waarmee ek besig is.” Hy hardloop ook
nie weg van uitdagings af nie. Hy glo dat ’n mens dit
vierkantig in die oë moet kyk en dit moet oorkom.
Een ding wat ons van Phillip kan leer is dat ’n
mens talent en liefde nodig het in besigheid. In sy
geval - ’n talent vir sekuriteitswerk en ’n liefde vir
boerdery. Op ’n manier verteenwoordig hy die toekoms van boerdery. Landbou word toenemend deel
van die wêreldekonomie en sal ’n bedryf word wat
deur beleggers oorweeg sal word met die oog op die
diversiﬁkasie van hul handelsmerke.
Phillip het aan die onlangse Nasie in Gesprek
reeks van Senwes deelgeneem. Lesers kan toegang tot
die spesiﬁeke episode verkry op Youtube by https://
youtu.be/iZxwiQCiinA.

Een van die stoetBrahmane op Phillip se plaas.
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AUBREY KRUGER

SONETTE bou verhoudings
met Kroonstad-produsente

D

Sonette Viljoen is die verhoudingsbestuurder by Senwes Village se
Hinterland tak in Kroonstad.

AUBREY KRUGER

Martie Tinkler is die
Admin Dame van die Jaar
MARTIE TINKLER by die Senwes Village Hinterland tak te Kroonstad, het einde 2015 die gesogte
titel as Hinterland se Administrasiedame van die Jaar
ingepalm. Die takbestuurder, Louis Lingenfelder, is
baie trots op haar.
Martie was self baie verbaas toe sy by Stonehenge
as die wenner aangekondig is.
Sy het baie ondervinding en is al 27 jaar by die
maatskappy, sedert sy op 6 Februarie 1989 begin werk
het. Sy het ook al by Prodist en Champion Meule
gewerk en beklee die afgelope 4 jaar die posisie as
Hoof Administrasiedame by Kroonstad.
“Titel of nie”, erken Martie “jy weet nie altyd alles
nie.” Sy het gedink Henry van Antwerpen gaan wen.
Hy het Martie al baie gehelp. Louis hou haar egter
op haar tone - alles moet reg wees. Maar gelukkig,
alhoewel hy kwaai is, is hy baie regverdig. Vir haar is
dit baie lekker om onder Louis te werk, aangesien hy
altyd met enige probleem help.
Vir haar is sukses eintlik die eindresultaat van ‘n
spanpoging, want almal is afhanklik van mekaar. Nog
‘n bydraende faktor is dat ‘n mens gelukkig by die
werk moet wees. Haar raad aan ander is: “As jy nie
gelukkig by die werk is nie, gaan jy net eenvoudig nie
sukses behaal nie.”
Martie is beslis ‘n voorbeeld vir ander personeel,
soos duidelik blyk uit die eerbewys wat sy ontvang
het.
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ie verhoudingsbestuurder by Senwes Village
se Hinterland tak in Kroonstad is Sonette
Viljoen. En soos haar postitel verklaar, is dit presies
wat sy doen.
Sonette beskou haar werk egter as meer as net ‘n
gewone werk. “Ek het ‘n passie vir my werk. My pa,
Johannes Viljoen, is ‘n boer en boerdery is in my
bloed. Ek dink nie dit sal ooit anders kan wees nie.”
Sy het Augustus 2014 by die Kroonstad tak aangesluit na jare se ondervinding in die telekommunikasiebedryf by Telkom, persoonlike bankier by Absa
en sy is die afgelope ses en ‘n half jaar in die landbou-omgewing werksaam.
Die Lindley-gebore Sonette wat in 1994 daar
gematrikuleer het, vertel dat die produsente in
Kroonstad anders is. “Ons beskik oor baie dinamiese
produsente.” Volgens haar leer sy elke dag iets nuuts
en die boere hier is nie skaam om hulle kennis en
ervaring met haar te deel nie. Vir haar is dit ‘n baie
belangrike aspek van haar werk. Sy erken dat sy ook
veral die laaste tyd saam met boere huil.
Sonette is baie gelukkig waar sy tans is. “Ek wil
altyd hê dat my klante en bestuur moet tevrede met
my wees.
Op persoonlike vlak hou Sonette haar ﬁks met
draf en ﬁetsry en het al selfs die Kaapstad Fietsren
twee keer aangepak. Oefening is haar sielskos. Haar
motto is: “Jy moet jouself kan motiveer om ander te
motiveer.” ‘n Bord in haar kantoor kondig groot en
duidelik aan: “Motivation comes from within”. ‘n
Mens kan sommer sien dat Sonette van binne gerat
en gemotiveerd is en dat sy beslis van krag tot krag sal
gaan om haar werk passievol voort te sit.

Die wenner! Martie Tinkler (Hoof Administrasie) in die
middel saam met Shamynia van Zyl (Administratiewe en
Bestelklerk) en Sherelda Botha (Skakelbordoperatrise).
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Impak van wisselkoersverswakking

op die landbousektor
MNR LUAN VAN DER WALT, DR YONAS
BAHTA EN DR DIRK STRYDOM
LANDBOU-EKONOMIE - UFS

D

ie Suid-Afrikaanse ﬁnansiële sektor word hoog
aangeslaan in internasionale markte in terme van mededingendheid
en beleggingsgeleenthede. Volgens
’n studie wat deur die Wêreld
Ekonomiese Forum oor mededingendheid gedoen is, word SuidAfrikaanse ﬁnansiering deur plaaslike ekwiteitsmarkte eerste geplaas
uit ’n lys van 140 lande, terwyl
die regulering van eﬀektebeurse
tweede geplaas is vir 2015/2016.
Dit is ’n goeie aanduiding van die
kwaliteit van die Suid-Afrikaanse
ﬁnansiële sektor. ’n Goeie ﬁnansiële sektor kan ’n geweldige groot
rol speel in die ekonomie van ’n
land om buitelandse beleggers
te lok. Nuwe beleggers kan dan
natuurlik help met die land se
betalingsbalans.
Verskeie ekonomiese aanwysers
word gebruik om die welvaart van
’n land te bepaal. Een belangrike
aanwyser is die wisselkoers. In die
Suid-Afrikaanse konteks is die
belangrikste aanwyser in terme
van handel die Suid-Afrikaanse
Rand (ZAR) relatief tot die
Amerikaanse Dollar (US$). Die
wisselkoers word deur ’n aantal
eksterne faktore beïnvloed, wat
dit hoogs volatiel en moeilik maak
om vooruitskattings te maak.
Voorbeelde van sodanige faktore
is die inﬂasiekoers, rentekoersdifferensiale, tekorte op die lopende
rekening en selfs die stabiliteit van
die wêreldekonomie en -politiek.
Die Suid-Afrikaanse ekonomie
was onder groot druk in 2015
weens ’n aantal eksterne faktore.

Hierdie faktore het gewissel van
politieke faktore tot die sukkelende
Chinese ekonomie en die herstrukturering van wêreldekonomieë.
Die politieke situasie in SuidAfrika het groot druk in die verskillende sektore veroorsaak. Die
mynsektor was onder druk weens
stakings, wat weer tot verlaagde
uitsette en hoë kommoditeitspryse
wêreldwyd gelei het, wat weer
skerp gedaal het. Die tekorte met
betrekking tot elektrisiteitsvoorsiening, wat tot die toepassing van
beurtkrag aanleiding gegee het,
het die ekonomie baie geld gekos.
Uitsette deur die vervaardigingsektor was onder druk, wat weer tot
ekonomiese verliese gely het. Al
hierdie faktore het die wisselkoers
beïnvloed. Die Suid-Afrikaanse
besigheidsvertroue-indeks sowel
as die kredietgradering is verskeie
kere gedurende 2015 afwaarts
aangepas. Die besigheidsvertroueindeks het vanaf 49 in die eerste
kwartaal van 2015 verlaag na 36
in die vierde kwartaal van 2015,
terwyl die Suid-Afrikaanse kredietgradering net bo rommelstatus is.
Daar word gevrees dat die kredietgradering afwaarts aangepas kan
word na rommelstatus sou die

Grafiek 1: R/$ wisselkoers

ekonomiese situasie nie binne die
volgende paar maande verbeter
nie. Die ontslag van die Minister
van Finansies deur die President
het ook baie druk op die wisselkoers geplaas. Al hierdie faktore
het ’n impak op besigheidsvertroue
gehad en indien die internasionale
beleggers sou besluit om hul beleggings uit Suid-Afrika te onttrek, sal
dit aanleiding gee tot die verdere
verswakking van die rand.
IMPAK OP DIE
LANDBOUSEKTOR
Die skielike verswakking van die
rand teenoor die belangrikste geldeenhede, en veral die US$, was
’n groot skok aangesien niemand
die skielike verswakking kon
voorspel nie. Die eﬀek van die verswakking sal neerslag vind in die
landbousektor en dit kan negatief
of positief wees. Die belangrikste
eﬀek van die verswakking van
die rand op die landbousektor sal
in terme van invoere en uitvoere
wees. Die uitvoerbedryf sal by die
verswakking van die rand baat,
terwyl dit ’n negatiewe impak op
die invoerbedryf sal hê. Uitvoerders se inkomste sal vergroot terwyl invoerders meer sal betaal om

BRON: SUID-AFRIKAANSE RESERWEBANK
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Grafiek 2: Pariteitspryse vs R/$ wisselkoers (Amerikaanse geelmielies, Randfontein)
BRON: GRAAN SA

Grafiek 3: Prys/kosteknyptang met verwysing na landbou (Gekombineerde landbou-indeks vs Intermediêre landbou-insette)
BRON: DAFF

dieselfde volume goedere in te voer.
Die wisselkoers het met 29% verswak vanaf Januarie 2015 tot Januarie 2016, soos aangedui in Graﬁek
1. Die verswakking van die rand sal verskeie winste
en verliese in die landbousektor tot gevolg hê en sal ’n
beduidende impak op die invoer- en uitvoerbedryf hê.
Oor die kort termyn sal ’n verswakking in die
wisselkoers kommoditeitspryse ondersteun weens
verhoogde pariteitspryse. Dit word gedemonstreer in
Graﬁek 2.
Die wisselkoers het oor die lang termyn ’n impak
op landbou-insette. Insette soos kunsmis, chemikalieë, diesel en masjinerie verhoog soos wat die rand
verswak. Dit kan hoofsaaklik toegeskryf word aan die
feit dat die meeste van hierdie produkte of die aktiewe
bestanddele in die produkte ingevoer word. Dit plaas
druk op produsente omdat produsente hulself reeds in
’n kosteknyptangscenario bevind (Graﬁek 3).
Die prys/kosteknyptang dui aan dat kommoditeitspryse oorskadu word deur die verhoging in koste. Dit
beteken dat landbou as geheel oor die langer termyn
verliese sal ly weens die verswakking van die rand.
In ’n droogtejaar, wanneer bogemiddelde graaninvoere benodig sal word om aan die binnelandse vraag
te voldoen, kan die wisselkoers selfs ’n groter invloed
op die landbousektor as geheel hê, sowel as op die
ekonomie. Die verswakking van die rand sal duurder
invoere tot gevolg hê, wat die land se ekonomie baie
geld sal kos.
OPSOMMING
• Wisselkoers het aansienlik verswak oor die afgelope
jaar.
• Die verswakking van die wisselkoers ondersteun
kommoditeitspryse weens hoër pariteitspryse.
• Pryse van landbou-insette soos kunsmis, plaagdoders, ens. het ook verhoog weens die feit dat die
meeste van die aktiewe bestanddele of produkte
ingevoer word.
• Die kombinasie van die uitsette (kommoditeitspryse) vs die insette (landboukoste) is negatief vir
landbou. Dit beteken dat die verswakking van die
wisselkoers Suid-Afrikaanse landbou oor die lang
termyn baie geld kos.
• Die huidige droogte het verlaagde uitvoere
van kommoditeite tot gevolg, wat ’n selfs meer
negatiewe eﬀek tot gevolg het as gevolg van verlaagde invoere van kommoditeite.
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Betroubare Vennoot
KK Animal Nutrition is nou
Yara Animal Nutrition South Africa
Yara is in Noorweë gestig in 1905 en word wêreldwyd
verteenwoordig met verkope aan 150 lande. Yara verskaf
oplossings vir volhoubare landbou en die omgewing.
Dierevoeding produksie-aanlegte is geleë in Helsingborg
(Swede), Kokkola (Finland), Durban (Suid-Afrika), Le
Havre (Frankryk) en Brunsbüttel (Duitsland).
Ons is jou voorkeur vennoot vir kwaliteit fosfate en dit
gaan nie verander nie. Ons is nog steeds dieselfde … net
beter.
Tel: +27 31 910 5100
Web: www.yara.com/animal-nutrition
E-pos: animal.nutrition.sa@yara.com
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Ken jou Certisure

makelaars in Kroonstad
KROONSTAD HET VIER CERTISURE
MAKELAARS, NAAMLIK ERIC SCRIVEN,
NEELS DYKMAN, CHILLY CAMPHER EN
AWIE MYNHARDT.

NEELS DYKMAN

Wat doen jy by Certisure? Wat behels jou take?
Korttermyn- en oesversekering.

ERIC SCRIVEN

Hoe het jou loopbaan gevorder tot nou?
Ondervinding in dié bedryf is waardevol en my kollegas het hier baie waarde toegevoeg.
Waar is jy gebore en waar het jy grootgeword?
Ek is in Kroonstad gebore en het hier grootgeword.

Wat doen jy by Certisure? Wat behels jou take?
Ek is ‘n makelaar by Kroonstad.
Hoe het jou loopbaan gevorder tot nou?
Ek is vir die laaste 18 jaar ‘n makelaar.
Waar is jy gebore en waar het jy grootgeword?
Ek is in De Aar gebore en het in Alberton en Kroonstad grootgeword.
Waar het jy skoolgegaan: Laer- en hoërskool?
Laerskool Elandia in Dinwiddie en Afrikaanse Hoërskool in Germiston tot graad 10 en daarna Afrikaanse
Hoërskool Kroonstad.
Wat was jou planne na skool en hoe het dit gerealiseer?
Ek wou ‘n mediese dokter word, maar is weermag
toe…
Hoe sien jy jou toekoms binne die maatskappy?
Ek is bly om deel te wees van ‘n dinamiese span wat
kliënte eerste stel.
Wat is die beste raad wat jy aan jou kliënte sal gee?
Wees eerlik en openbaar alle wesenlike feite. Kyk bietjie wyer as net die premie.
Wat doen jy in jou vrye tyd, het jy stokperdjies?
Ek ry graag ﬁets en is ‘n rugby-afrigter.
Familie? Ek is in 2000 met Ansophie getroud en het
‘n dogter, Anricke (12).
Hoe sien jy die versekeringsbedryf in 2016?
Die mark gaan baie strenger wees. Die ekstra myl
gaan die behoud van kliënte verseker.
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Waar het jy skoolgegaan: Laer- en hoërskool?
Sentrale Volkskool en Blou Hoërskool.
Wat was jou planne na skool en hoe het dit gerealiseer?
Na twee jaar diensplig is ek Landboukollege toe in
Potchefstroom, waarna ek vanaf 1981 tot 2000 saam
met my pa geboer het.
Hoe sien jy jou toekoms binne die maatskappy?
Ons primêre besigheid is agri-besigheid. Ons goeie
verhoudinge met die grootste versekeraars sal verseker
dat ons tred hou met ‘n vinnig veranderende landbou-omgewing.
Wat is die beste raad wat jy aan jou kliënte sal gee?
Om te deel met ‘n rolspeler in die versekeringsbedryf
met substansie soos die Certisure / Senwes aﬃliasie.
Wat doen jy in jou vrye tyd, het jy stokperdjies?
Ek onderneem staproetes en ‘n halfmarathon so nou
en dan! Ek hou ook van kosmaak.
Familie?
Ek is 31 jaar met Riëtte getroud en het vier kinders,
Jan (27), Juli (25), Ranie (23) en Cornelis (20).
Hoe sien jy die versekeringsbedryf in 2016?
El Niño het verwoesting gesaai, kliënte gaan onder
ﬁnansiële druk gebuk. Versekeraars waarmee ons
deel gaan deeglik bewus gehou moet word van die
behoeftes van ons kliënte. Ons moet verseker dat ons
kliënte steeds ons kliënte sal wees wanneer die weer,
glo ons, aanstaande jaar weer in almal se guns draai.

N UUS
S

AWIE MYNHARDT

Wat doen jy by Certisure? Wat behels jou take?
Ek tree op as versekeringsmakelaar vir Certisure,
bemark korttermyn- en oesversekering van verskeie
versekeraars en hanteer kliënte-eise.
Hoe het jou loopbaan gevorder tot nou?
Na skool het ek twee jaar diensplig voltooi en het
daarna by Volkskas Bank gewerk. Ek het in 1981 by
Kroonstad-Wes Koöperasie as versekeringsbemarker
in die versekeringsafdeling ingeskakel. Na die amalgamasie van Kroonstad-Wes Koöperasie en Senwes
het die versekeringsafdeling van Kroonstad-Wes in
1992 besluit om op hul eie te gaan as Kroonstad-Wes
Makelaars. Kroonstad-Wes Makelaars het deel geword
van Univision, wat tans as Certisure Versekeringsmakelaars funksioneer.
Waar is jy gebore en waar het jy grootgeword?
Ek is in Bloemfontein gebore en het grootgeword in
Koppies en later in Kroonstad.
Waar het jy skoolgegaan: Laer- en hoërskool?
Laerskool Sarel Cilliers in Koppies tot standerd 2,
daarna by Kroonheuwel Primêr in Kroonstad ingeskakel. My höerskoolloopbaan het ek by Afrikaanse
Hoërskool, Kroonstad (Rooiskool), in 1976 voltooi.
Wat was jou planne na skool en hoe het dit gerealiseer?
Ek het na diensplig begin werk en is na 35 jaar steeds
‘n versekeringsmakelaar.
Hoe sien jy jou toekoms binne die maatskappy?
Certisure doen produkontwikkeling en verkry verskillende agentskappe om te verseker dat kliënte se versekeringsbehoeftes deur Certisure bevredig kan word.
Ek sien ‘n blink toekoms vir my by Certisure.
Wat is die beste raad wat jy aan jou kliënte sal gee?
Dat jy eiendom wat jou in die geval van ‘n eis ﬁnansieel kan knou, moet verseker. Los die onbenullighede
wat premies onnodig opjaag.
Wat doen jy in jou vrye tyd, het jy stokperdjies?
Ek geniet die buitelewe, hou van jag, skyfskiet en
visvang.
Familie?
Ek is al 33 jaar getroud met Maria en het 2 kinders,
Michelle (30) en Freddie (26).
Hoe sien jy die versekeringsbedryf in 2016?
As gevolg van die moeilike ekonomiese omstandighede vermoed ek dat versekeringspremies sal styg en
strenger onderskrywingsmaatreëls ingestel sal word.
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CHILLY CAMPHER

Wat doen jy by Certisure? Wat behels jou take?
Ek is ‘n korttermyn- en oesversekeringsmakelaar.
Eisprosesse en eisdispute word deurlopend hanteer.
Verder is ek verantwoordelik vir die algemene bestuur
van die kantoor.
Hoe het jou loopbaan gevorder tot nou?
Ek was aanvanklik werksaam by Kynoch. Daarna was
ek in die bankwese waarna ek die versekeringsbedryf
in 1971 betree het. Ek was ‘n pionier in die vestiging
van makelaarsdienste in die landbou-koöperatiewe
bedryf.
Waar is jy gebore en waar het jy grootgeword?
Gebore in Bloemfontein maar het hoofsaaklik in
Kroonstad grootgeword.
Waar het jy skoolgegaan: Laer- en hoërskool?
Ek het op Viljoenskroon begin skoolgaan en was
daarna by die Sentrale Volkskool in Kroonstad. My
hoërskoolloopbaan het ek aan die Afrikaanse Hoërskool op Kroonstad (Rooiskool) voltooi.
Wat was jou planne na skool en hoe het dit gerealiseer?
Ek wou teologie gaan studeer, maar moes onder die
destydse lotingstelsel militêre diensplig gaan doen.
Nou is ek in die versekeringsbedryf, waar ek na
bykans 45 jaar steeds my passie kan uitleef.
Hoe sien jy jou toekoms binne die maatskappy?
Ek wil steeds as makelaar bly funksioneer en my allerbeste diens lewer en graag my kennis met ander deel.
Wat is die beste raad wat jy aan jou kliënte sal gee?
Gebruik makelaars met genoegsame kennis en integriteit. Oorweeg versekeraars wat bekend is vir goeie
dienslewering.
Wat doen jy in jou vrye tyd, het jy stokperdjies?
Ek is ‘n baie groot rugby-entoesias en ywerige ondersteuner van skolerugby, asook die Goue Leeus. Ek
doen graag hout- en sweiswerk en herstel alles in en
om die huis.
Familie?
Ek is getroud met Letticia sedert 1971 en het een
dogter, Janél (43) wat ‘n regsgeleerde is.
Hoe sien jy die versekeringsbedryf in 2016?
Die droogtetoestand het ‘n wesenlike invloed op
oesversekering, maar raak ook bateversekering. Die
verswakkende rand veroorsaak dat motorherstelkoste
heelwat hoër gaan wees, wat ook ‘n invloed sal hê op
versekeringstariewe.
SENWES Scenario • Feb/Mrt 2016
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SUSARI GELDENHUYS

SAFEX SCENARIO’S MET SUSARI
Mark
verdiskonteer
alle inligting

DIE SUID-AFRIKAANSE
SOMERREËN VALGEBIED
WAS DIE AFGELOPE
SEISOEN VASGEVANG
IN EEN VAN DIE ERGSTE
DROOGTES SEDERT DIE
1991/92 SEISOEN.
INLEIDING
Sommige analiste meen selfs
dat die droë toestande vergelyk
kan word met dié van 1972/73.
Produsente soek na uitkoms en
word dus genoop om alternatiewe
bronne van inkomste te ondersoek. Verskeie geleenthede bestaan
op SAFEX, maar in die heersende
volatiele markomgewing is dit
relatief moeilik om ’n goeie beleggingsbesluit te maak. 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
beleggingsbesluit oorweeg word.
Fundamentele analise behels die
ontleding van makro-ekonomiese
inligting en die eﬀek daarvan
op markpryse en is reeds in ’n
vorige artikel bespreek. Tegniese
analise daarteenoor, behels die
ontleding van die gedrag van
markdeelnemers of meer spesiﬁek
die verandering in pryse as gevolg
van die reaksie van markdeelnemers op nuwe inligting. Hierdie
gedrag word in pryse vervat en

deur middel van graﬁeke
gekwantiﬁseer deur gebruik
te maak van ’n verskeidenheid tegnieke en indikatore
in ’n poging om koop- en
verkoopsgeleenthede te
identiﬁseer. Hierdie artikel
fokus op die tegniese aspekte.

Aannames
Geskiedenis
herhaal

Tendense
bestaan

Grafiek 1: Basiese Aannames van Tegnies Analise.
BRON: SAAMGESTEL DEUR OUTEUR

TEGNIESE ANALISE
1. Deﬁnisie
Tegniese analiste benut die vermoë
om die gedrag van markdeelnemers – selfs die sielkundige faktore
wat die mark beïnvloed – vas te
vang. Die aanname word gemaak
dat al die onderliggende fundamentele faktore en menslike massa
sielkundige invloede of marksentiment wat die markprys beïnvloed,
reeds in prysbewegings vervat
word. Dit maak die analisering van
die mark aansienlik makliker aangesien slegs die markbeweging in
ag geneem word en nie die rede vir
die beweging nie. Verhandelingsgeleenthede kan maklik en vinnig
herken en uitgevoer word, wat aan
analiste die geleentheid bied om
intyds beleggingsbesluite te neem.
2. Fundamentele aannames
Die basiese aannames van tegniese
analiste word graﬁes uitgebeeld
in Graﬁek 1. Die eerste aanname
meld dat die mark alle inligting
verdiskonteer; meer spesiﬁek dat al
die onderliggende faktore wat die
prys aﬀekteer, in die prys gereﬂekteer word. Die tweede aanname
meen dat pryse in tendense beweeg

en dat hierdie tendense volhou
totdat ’n deﬁnitiewe ommekeer
waargeneem word. Hierdie ommekeer kan gewoonlik gekoppel word
aan fundamentele onderliggende
faktore wat verander. Laastens
neem tegniese analise aan dat die
geskiedenis homself herhaal, wat
impliseer dat menslike gedrag redelik konstant bly oor tyd.
3. Markprystendense
Met inagneming van die aannames
is akkurate tegniese analise afhanklik van die verskeie tendense wat
pryse kan volg, aangesien verskillende tegniese indikatore ontwikkel is om beter te funksioneer in
verskillende markomstandighede.
Pryse kan in ‘n “trending” fase
(graﬁes voorgestel deur Graﬁek
3) wees, of in ‘n “trading” fase
(graﬁes voorgestel deur Graﬁek 2).
Die eersgenoemde fase behels dat
pryse hoër laagtepunte (opwaartse tendens) of laer hoogtepunte
(afwaartse tendens) maak, terwyl
laasgenoemde gekenmerk word
deur sywaartse prysbewegings. Verskeie tegnieke word gebruik om
te bepaal in watter fase die mark

SENWES Scenario • Feb/Mrt 2016

27

•••

RUBR I E K

dense, selfs tersiêre tendense, soos
voorgestel deur blok B. Sekondêre
tendense is gewoonlik kortertermynregstellings tot die primêre
tendens, wat eers ‘n ommekeer sal
bereik indien ondersteuningslyn
A na onder gesny word deur die
prysbeweging.

Grafiek 2: Voorstelling van Sywaarts Prystendens BRON: SAAMGESTEL DEUR OUTEUR

Grafiek 3: Primêre en Sekondêre Tendense

tans beweeg. Hierdie indikatore
kan egter nie aandui of die mark
primêr “trending” (“trading”) en
sekondêr “trading” (“trending”) is
nie, aangesien tendense hoofsaaklik bestaan uit ‘n primêre tendens
en sekondêre tendense (hetsy op-

BRON: SAAMGESTEL DEUR OUTEUR

waarts, afwaarts of sywaarts). Dié
konsep word graﬁes voorgestel in
Graﬁek 3. Lyn A stel ‘n primêre
tendens voor, wat dan ook gewoonlik ‘n langertermyntendens
voorstel. Benewens die primêre
tendens bestaan sekondêre ten-

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
langertermynondersteuningslyn
gewoonlik gekoppel kan word aan
fundamentele vraag- en aanbodfaktore wat verander. Die beskrywing en die werking van spesiﬁeke
tegniese indikatore wat in verskeie
markomstandighede meer akkurate koop- en verkoopseine genereer, sal in die komende artikels
bespreek word.
Vir meer inligting of om
kompeterende opsiepryse
op ‘n groot verskeidenheid kommoditeite te bekom, skakel gerus
vir Susari Geldenhuys by 018 464
7430 of 072 116 9999 of e-pos
haar by Susari.Geldenhuys@senwes.co.za.
Susari is ‘n opsieskrywer by Senwes. Sy het ‘n B.Com (Hons.) en
M.Com-graad in Risikobestuur en ‘n B.Sc-graad in
Bedryfswiskunde en Informatika
by NWU in Potchefstroom verwerf. Sy het ook tydens ‘n beursprogram Afgeleide Instrumente,
by die VU (Vrije Universiteit) in
Amsterdam studeer. Die Pretoriagebore Susari, wat in Upington
geskool is, praat oor opsies en tegniese analise.
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Acceleron® – die saadbehandelingspakket wat help om die
prestasiepotensiaal van die DEKALB®-saad wat jy plant van
meet af aan te vergroot. Deur jou saad vroeg in die seisoen
teen ‘n verskeidenheid van nematodes, insekte en grond- en
saadgedraagde siektes te beskerm, optimaliseer Acceleron®
vroeg in die seisoen reeds plantstand, eenvormigheid en
groeikragtigheid vir verhoogde opbrengspotensiaal.

Acceleron® – ’n eksklusiewe saadbehandelingspakket –
voordelig vanaf dag een.
Kontak gerus ons kliëntediens by: 011 790-8200 of customercare.sa@monsanto.com
Monsanto, DEKALB® en Acceleron® is geregistreerde handelsname van
Monsanto Technology LLC. Monsanto Suid-Afrika (Edms) Bpk, Posbus 69933, Bryanston, 2021.
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DEEL 7

JACO KRUGER

S

EK WEET NIE OF ALMAL DAARVAN BEWUS IS NIE, MAAR VAN AF
1 JANUARIE 2016 IS DIE DRA
VAN SKIET BRILLE VERPLIGTEND BY ALLE SA JAGTER
SKIETBANE EN KOMPETISIES.

o kom ons kyk bietjie na skietbrille in die algemeen.
Kom ons loer eers na die redes vir die daarstel
van hierdie reël.
Eerstens om veiligheidsredes - ongelukke gebeur.
Ek het tot sowat ses maande gelede nooit ‘n skietbril
gedra nie, maar dit het intussen verander. Kom ek
vertel.
Hier in Kroonstad op die skietbaan het iemand
‘n fout gemaak, wat met elkeen van ons kan gebeur.
Hy het die verkeerde ammunisie in die verkeerde
geweer geplaas en as gevolg daarvan sig in een van sy
oë daardie dag verloor. Ongelukke gebeur maklik.
Glo my, ek dra nou altyd skietbrille by die baan.
Dit is egter belangrik om daarop te let dat daar ‘n
verskil is tussen veiligheidsbrille en skietbrille. Die
grootste verskil tussen die twee lê in die kwaliteit en
die kleur van die lense. Terwyl veiligheidsbrille bloot
beskerming bied, kan skietbrille met kwaliteitlense
jou ook die teiken baie beter laat sien en sodoende
beter laat skiet.
Jy hoef nie duisende rande te spandeer op skietbrille nie, maar wees versigtig vir goedkoop brille
met plastieklense wat kwansuis impakbestand is.
Hierdie brille voldoen glad nie aan die nodige veiligheidstandaarde nie.
Brille wat vir skiet gebruik word of verkoop
word, moet aan ANSI Z87.1 veiligheidstandaarde
voldoen. Die afkorting staan vir American National
Standards Institute.
Lense van glas of ander tipes lense wat splinter

as dit breek word glad
nie aanbeveel vir
skietbrille nie.
Skietbrille
het verskillende
kleure lense. Jy
kry die gewone
deurskynende
lense, geel lense,
amber of rooi
lense.
Jy moet ongelukkig self gaan kyk
wat vir jou die beste is. Ek
kan byvoorbeeld nie met geel lense in helder sonlig
skiet nie. Dit is te helder en gee my hoofpyn. In
swak lig werk geel lense vir my weer baie goed.
Die lense moet ook ‘n duidelike kontras skep
tussen verskillende kleure. Die teiken moet nie verhelder word nie.
Jy moet ook seker maak dat die skietbril gemaklik op jou gesig sit. Jy wil nie ‘n bril hê wat afsak en
jou die heeltyd teen die raam laat vaskyk nie. Die
neusstuk van die bril moet verkieslik van sagte rubber gemaak wees om te keer dat die bril nie sommer
van die neus afgly nie.
Onthou, gewone voorskrifbrille kwaliﬁseer wel
vir genoegsame oogbeskerming. Hulle is egter nie
altyd skietvriendelik nie as gevolg van die raam.
Sommige skietbrille maak wel voorsiening vir
voorskriﬂense en jy kry ook skietbrille wat bo-oor
jou voorskrifbril pas.
So, om net ‘n skietbril te koop is nie so eenvoudig nie. Daar word nie verniet gesê dat die tweede
skietbril wat jy koop, die duur een is nie.
Gaan besoek gerus die Hinterland wapenwinkels
- hulle sal jou help met die hele proses.
Skietgroete, en soos die man in Potch sê, bewe
raak.
Jaco Kruger het sy nasionale kleure in Benchrest
skiet verwerf en het sy land verskeie kere verteenwoordig. Hy is ook ‘n aktiewe SA Jagterslid.
SENWES Scenario • Feb/Mrt 2016
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SLAGGATE

DEEL 9
WILLIE LOUW

IN KORTTERMYNVERSEKERING
MET DIE BEGIN VAN
DIE SKRYF VAN HIER DIE
REEKS ARTIKELS HET
EK GEDINK ALLES OOR
KORTTERMYNVERSEKERING KAN IN DRIE OF
VIER UITGAWES BESPREEK WORD. HIER
TREK ONS NOU EGTER
REEDS BY DIE NEGENDE
ARTIKEL EN IS DIE EINDE
NOG NIE IN SIG NIE.

D

it bewys net weereens dat
korttermynversekering met
al sy voorwaardes, uitsonderings
en beperkings - die slaggate - nie
so eenvoudig is nie.
Ons is tans besig met die
bespreking van die Brandtipe
Afdelings en het in die vorige uitgawe, in Deel 8, gekyk na Afdeling
Huiseienaars, nl. die woonhuisgebou en al die strukture van ‘n
huishoudelike aard wat op die
plaaswerf aangebring is.
In hierdie uitgawe fokus ons
op Afdeling Huisbewoners of
Woonhuisinhoud, wat weereens
beperk word tot alle items van ‘n
huishoudelike aard.
Lesers moet daarop let dat
ook hierdie afdeling (net soos
Huiseienaars) onderhewig is aan
awery of onderversekering en
moet daar dus teen vervangingswaarde verseker word.

32

HUISBEWONERS
Vanweë die omvang van die dekking en uitbreidings onder hierdie
afdeling, sal ons dit in meer as een
uitgawe moet behandel.
Dit is egter belangrik om eerstens te kyk na die woordomskrywing soos in die polisvoorwaardes
vervat om te sien wat gedeﬁnieer
word as Woonhuisinhoud:
• Alle inhoud van ‘n huishoudelike aard, wat gehou word
in die versekerde se private
woning en huishoudelike
buitegeboue op die vermelde
perseel in die polis (dit sluit
alles in wat sou uitval as die
huis onderstebo gekeer word!).
Hieronder ressorteer onder
andere klerasie, juwele, kruideniersware, asook die tuingereedskap in die motorhuis/
buitekamer.
• Persoonlike besittings van besoekers van die versekerde of
medeversekerde terwyl in versekerde se private woning, met
die voorwaarde dat:
- Diesulke besittings nie andersins verseker is nie (met ander
woorde sou die besoeker sy
eie huisbewonersversekering
hê, moet daarteen geëis
word).
- Die aanspreeklikheid van die
versekeraar is beperk, byvoorbeeld R2 000.00 of 2% van
die versekerde bedrag
(Santam Landboupolis).
• Persoonlike besittings van enige
bediende in die voltydse diens
van die versekerde terwyl hierdie besittings in die gebou soos
gespesiﬁseer onder Afdeling
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Huisbewoners gehou word,
onderhewig daaraan dat:
- Verlies of skade as gevolg van
diefstal uitgesluit is, behalwe
as dit gepaard gaan met inbraak op ‘n wesenlike, sigbare en gewelddadige wyse .
- Die aanspreeklikheid van die
Versekeraar is weereens
gewoonlik beperk.
In die polis word ook dikwels
melding daarvan gemaak dat
aanspreeklikheid uitgebrei word
om medeversekerdes in te sluit.
Medeversekerdes sluit in die gade/
eggenoot van die versekerde asook
enige ander familielid van hom/
haar en sy gade wat normaalweg
by hulle mag inwoon.
Waar die polis verwys na die
versekerde se private woning,
beteken dit die gebou van die
versekerde se private woonhuis
waarvan
• die konstruksie, bv. mure, van
steen en dak van sink is; en
• ligging, bv. die plaasnaam en
distrik,
in die polisbylae gemeld word.
Voorgemelde faktore word in
berekening gebring by die premie
aangesien ‘n woonhuis met ‘n
houtkonstruksie ‘n baie hoë brandrisiko het terwyl ‘n woonhuis naby
‘n informele nedersetting weer
‘n hoë diefstal-/inbraakrisiko tot
gevolg het.
Inhoud word verder gedeﬁnieer
as Huishoudelike Goedere en
Persoonlike Besittings van allerlei aard wat die eiendom van die
versekerde/medeversekerde is of
waarvoor hulle verantwoordelik
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is, asook vaste uitrusting en toebehore (bv. TV- skottels) wat aan
hulle behoort. Vaste uitrusting
en toebehore wat aan die eienaar
behoort, soos in geval van ‘n huurwoning, word egter uitgesluit.
Let daarop dat die klem gelê
word op items van ‘n huishoudelike aard en sluit dit dus
nie daardie “PTO-shaft” van die
grondboonplukker wat in die motorhuis lê in nie!
Die geboue wat kwaliﬁseer vir
dekking in terme hierdie afdeling
is dieselfde soos bespreek in Deel
8 - Huiseienaars, nl. versekerde
se private woning en huishoudelike buitegeboue en sluit nie die
plaasstoor waarin trekkers, voer,
ensovoorts gestoor word, in nie.

versekerde geboue uitgeleen,
verhuur of onderverhuur is,
tensy dit gepaard gaan met inof uitbreek uit die geboue deur
wesenlike, sigbare en gewelddadige middele.
Kortliks beteken dit dat as die
deur oopstaan soos in voorgemelde situasies, en iemand loop
in, vat enige items (bv. handsak, kamera, ens.) en loop uit,
is so ‘n voorval nie gedek in
terme van die polis nie.
- Dit is dus belangrik om kennis te neem dat diefstaldekking ten opsigte van die
inhoud van die versekerde se
vakansiehuise wat uitverhuur
word, beperk is tot diefstal
volgende op sigbare, wesenlike en gewelddadige middele.

WAARTEEN IS EK EGTER
VERSEKER?
Sou ‘n huurder dus met daarDieselfde dekking teen versekerde
die mooi Pierneef skildery
gevare word verskaf soos bespreek
verdwyn, is dit nie gedek nie.
in Slaggate in Korttermynversekering - Deel 8 : Desember 2015/
• Diefstal (of enige poging daarJanuarie 2016, nl. brand, weerlig,
toe) vanuit enige huishoudespesiale gevare (storm, wind, walike buitegebou is beperk tot
ter), diefstal, ensovoorts.
skade of verlies volgende op
Dit is egter belangrik om op die
wesenlike, sigbare en gewelddavolgende beperkings met betrekdige in- of uitbreek uit sodanige
king tot diefstal of enige poging
geboue.
daartoe, te let:
- Die “wegraak” van die elek• Diefstal (of enige poging daartriese boor of hoekslyper uit
toe) is uitgesluit indien die
die motorhuis terwyl dit oop

••
•
•••
••

staan, is dus ook nie gedek
nie.
Soos by Afdeling Huiseienaars, is
daar ook Uitbreidings tot voordeel
van die versekerde wat gratis by
die polis ingesluit is.
UITBREIDINGS
• Verlies van of skade aan die
inhoud van ys- en vrieskaste.
- Toevallige bederwing van die
inhoud van ys- en vrieskaste
binne die versekerde geboue
weens temperatuurveranderinge, bv. wanneer die bediende per ongeluk die item
se krag ontkoppel as sy wil
stofsuig en dit dan nie weer
aansit nie.
- Bederwing weens die doelbewuste afsny van die krag deur
bv. Eskom is nie ingesluit nie.
- Skade aan die ys- of vrieskas
self (weens moontlike kragﬂuktuasie) is nie ingesluit nie.
- Dekking is beperk tot
R2 000.00 of 2% van die
versekerde bedrag, wat ook al
die grootste is.
• VERLIES VAN GELD
‘n Beperkte dekking van
R2 500.00 (twee duisend vyfhonderd rand) is van toepassing
vir verlies of skade aan geld
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van die versekerde/medeversekerde veroorsaak deur ‘n
versekerde gevaar terwyl dit
binne die versekerde se private woning, soos gespesiﬁseer
in die bylae, is.
Diefstal van die geld moet
egter weereens gepaard gaan
met in- of uitbreek deur wesenlike, sigbare en gewelddadige middele.
- Bedrae hoër as R2 500.00,
asook geld vir besigheidsgebruik (boerdery), moet
verseker word onder Afdeling Geld, wat ons later sal
behandel.
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• TOEVALLIGE BREKASIE
VAN SPIEËLS EN SEKERE
GLAS
Die toevallige brekasie van
die glas van spieëls, glasblaaie
van meubels en vaste glas wat
deel uitmaak van enige stoof
of oond (bv. ‘n glasbladstoof
waarop ‘n kastrol val en die
blad breek).

• MEDIESE UITGAWES
Mediese uitgawes, behalwe
waar ‘n mediese fonds/ander
versekering beskikbaar is, is
verseker tot R10 000,00 vir
toevallige liggaamlike besering.
Hierdie dekking is egter beperk tot beserings opgedoen
deur
- enige persoon (uitgesluit
die versekerde/medeversekerde of iemand in hul
diens) direk veroorsaak deur
versekerde se huisdier
(hond/kat/ ensovoorts) wat
op die perseel gehou word;
- enige gas of besoeker wat
direk veroorsaak is weens ‘n
defek in die geboue of perseel;
- enige huishoudelike werker in diens van die versekerde en wat ontstaan uit
die loop van sy/haar diens,
bv. ‘n werker wat van ‘n leer
afval terwyl hy die dakgeute
skoonmaak.
OPSOMMING
Dit is dus duidelik uit voorgaande bespreking dat die verse-

keringsdekking in terme van
Afdeling Huisbewoners heelwat
meer om die lyf het as blote
weerlig- of diefstalskadeloosstelling. Ten einde al die voordele
daarvan te benut het elke versekerde die plig om hom-/haarself
te vergewis van wat in die polis
staan.
Gebruik ook jou versekeringsadviseur om al die voordele van
jou korttermynpolis vir jou te
verduidelik.
In die volgende uitgawe fokus
ons verder op die uitbreidings
wat gratis ingesluit word in hierdie afdeling van die polis, asook
uitbreidings wat teen ‘n addisionele premie bygekoop kan word.
Vir die doeleindes van hierdie
artikel is die polisvoorwaardes
van die Santam Landboupolis
gebruik en mag die dekking,
perke en voorwaardes verskil van
versekeraar tot versekeraar.

Navrae kan gerig word
aan die outeur by 0186331213 of willie.louw@
univisionbs.co.za of u naaste
Certisure Versekeringsadviseur.

VERKRYGBAAR BY U NAASTE HINTERLAND TAK
V
Die
Diere
ere is afhanklik
afhan
nklik van sout vir 'n gesonde,
g
gebalanseerde
gebalanseerde dieet. By Saltcor,
Saltco verstaan ons die rol wat sout speel in
die
erevoeding en
e produseer ons produkte
prro
odukte spesifiek vir die behoefte om voe
dierevoeding
voer te meng. Of jy nou die sout aankoop in
sakke, sou
utblokke of in grootm
ma
aat, Saltcor het pro
dukte vir die Landbo
soutblokke
grootmaat,
produkte
Landbou, Industriële en Huishoudelike mark.
SALPURA FOOD
OOD GRADE
COARSE
E SALT

KALAHARI
KALAH
H
HARI
GOURMET
GOURME
E SALT
ET

SALPURA TABLE SALT

POOL SALT

ROCK SALT
T BLOCKS
± 55kg
5kg

SALTCOR SALT BLOCKS

SALTCOR
SALT
TCOR GRADE
GRADE 2 SALT
S

ALL-PURPOSE SALT

SALTCOR
TCOR GRADE
GR
1 SALT
SALT

Royal All-Purpose Salt se hoë
graad, suiwer sout kan vir ‘n wye
verskeidenheid van gebruike
aangewend word. Gebruik dit vir die
maak van biltong, droëwors,
kosmaak of om olywe in te lê. Royal
All-purpose Salt is verkrygbaar in
5kg-verpakking en kan by die
wasmasjien, waterversagtingstoestel of die koi-dam gevoeg word.

Wat ook al
a u behoefte Saltcor kan voorsien
Contact Details: Tel: +27 (21) 951 6501 | Email: salt@dbgroup.co.za | Website: www.saltcor.co.za

N UUS

Nuwe maatskappy
by Senwes Bpk

D

it is vir ons aangenaam om aan te kondig dat die makelaarsafdeling van Senwes Bpk ’n nuwe maatskappy gestig het wat in
die toekoms as ’n aparte entiteit sal funksioneer,
maar steeds binne die Senwes groepstruktuur.
Die oorsprong van die besluit kom uit veranderinge aan die JSE-reëls en -regulasies wat die
deursigtigheid van die makelary sal verseker.
Die nuwe maatskappy sal voortaan bekend
staan as Senwes Graanmakelaars (Eiendoms)
Beperk, afgekort na SGB.
Bestaande kliënte sal dienooreenkomstig
via e-pos of telefonies gekontak word om die
oorgangsproses te fasiliteer. U hoef egter nie
bekommerd te wees dat hierdie verandering
u marktoegang of verhandelingsgeleenthede
negatief sal beïnvloed nie. Alle personeel tans
betrokke by die makelary skuif eenvoudig oor
na die nuwe maatskappy en bestaande kliënt-/
makelaarverhoudings word glad nie hierdeur
geraak nie. U makelaarsfooistruktuur bly onveranderd en die bestaande telefoonnommers
bly in werking.
Baie dankie vir die geleentheid wat u ons
bied om met u besigheid te doen. Ons sien uit
daarna om verder te bou aan hierdie verhouding
in ons nuwe maatskappy. Skakel gerus u makelaar vir enige verdere vrae of indien u belang sou
stel om ’n rekening by SGB te open.
Frans Dreyer
frans.dreyer@senwes.co.za
(Bestuurder Makelary) 018 464 7786
Susari Geldenhuys
(Opsieskrywer)

susari.geldenhuys@senwes.co.za
018 464 7430

Elanie van den Berg elanie.vandenberg@senwes.co.za
(Makelaar)
018 464 7554
Norman Botma
(Makelaar)

norman.botma@senwes.co.za
018 464 7528

Marcel Lombard
(Makelaar)

marcel.lombard@senwes.co.za
018 464 7722
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GRAANMARKVOORUITSIGTE:
Januarie 2016:

Hoe staan sake nou?
AGTERGROND:
Die meeste Suid-Afrikaanse
kommoditeitspryse het drasties
gestyg die afgelope tyd. Daar
gaan derhalwe gekyk word na
faktore wat aanleiding gegee het
tot die styging.
INTERNASIONALE FUNDAMENTELE FAKTORE:
Ru-oliepryse:
Soos algemeen bekend was die
wêreld-ekonomie aan die weghardloop gedurende 2008. Dit

was veral as gevolg van China se
enorme BBP-groei wat die vraag
na energie en ander grondstowwe
die hoogte laat inskiet het. Daar
was gerugte dat die wêreld net
genoeg ru-olie beskikbaar het vir
die volgende 40 jaar. Die Amerikaners wat ook nie die Arabiese
wêreld in die oë wil kyk vir hulle
energiebehoeftes nie, het op
groot skaal begin om etanol uit
mielies te vervaardig.
Energiepryse het gedurende
2008 op rekordvlakke beweeg,

Grafiek 1. Die internasionale Brent ru-olieprys ($/vat).

Grafiek 2. Verandering in die groei van die bruto binnelandse produk (BBP)
van China. (%)-IMF
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rondom $145/vat. Sedert 2012
het die Brent ru-olieprys vir redelik lank op ‘n vlak van $110/vat
beweeg. Die etanolaanlegte het
goed geld gemaak en 38% van
die Amerikaanse mielie-oes word
tans in etanol omgesit.
Op hierdie stadium beweeg
die Brent olieprys op ‘n vlak
van $30/vat (Graﬁek 1). Nieteenstaande die lae Amerikaanse
mielieprys maak meeste van die
etanolaanlegte in die mid-weste
van die VSA verliese. Dit is
deﬁnitief nie prysondersteunend
vir die internasionale mielieprys
nie. Alternatiewe energie soos
windkrag, skaliebreking en intensiewe eksplorasie na ru-olie
het onder andere ‘n rol gespeel in
die daling in die internasionale
ru-oliepryse.
Chinese ekonomie
verlangsaam:
‘n Verdere faktor wat kommoditeitspryse internasionaal
onder groot druk plaas, is die
verlangsaming van die Chinese
ekonomie. Graﬁek 2 dui die
groei in die bruto binnelandse
produk van China aan. Daar
was projeksies dat die Chinese
ekonomie se BBP-groei na 20%
kon beweeg. Vrese het ontstaan
dat die Chinese alle beskikbare
kommoditeite soos ru-olie, grane
en oliesade gaan opneem. Sedertdien het die BBP-groei met
57% afgeneem, wat die vraag na
alle kommoditeite drasties laat
afneem het. Soos ons weet het
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hulle vraag na yster afgeneem en
as gevolg hiervan word verwerkte
yster in die wêreld “gedump”.
Die internasionale
mieliesituasie:
Internasionale mielieprys:
Die Amerikaanse mielieprys het
na die droogte van 2012 vir redelik lank op ‘n vlak van $7/skepel
verhandel. Vir die redes reeds
bespreek en die relatiewe groot
oordragvoorraad in die wêreld, het
die prys begin daal en verhandel
dit tans op vlakke van $3.7/skepel.
Tensy daar droogte die komende
seisoen oor groot dele van die
Noordelike Halfrond voorkom,
word verwag dat die internasionale
prys op hierdie vlak gaan bly (Graﬁek 3).
PLAASLIK:
Witmielies:
Die witmielieprys het van R1 600/
ton gedurende die helfte van 2014
begin styg en staan tans op ongeveer R5 000 per ton. Die eerste
rede is die droogte van die 2014/15
seisoen wat toe opgevolg is deur
‘n uiters droë 2015/16 seisoen
(Graﬁek 4). Verder het die rand
baie verswak teenoor die dollar, wat
verder prysondersteund was. Weens
onsekerheid oor die bestemming
vanwaar witmielies ingevoer word,
het die witmielieprys bo die berekende invoerpariteit beweeg. Daar
is vir hierdie bemarkingseisoen
nêrens in die wêreld groot uitvoerbare voorrade witmielies beskikbaar
nie.
Tabel 1 dui die berekende
invoerpariteite van Amerikaanse
mielies aan. Dit is ‘n teoretiese
berekening en soos vermeld, is
Safex witmielies reeds bo die berekende invoerpariteit. Paniek in die
mark om witmielies te bekom is
waarskynlik die grootste rede vir
die prysverskil.

Grafiek 3. Die VSA geelmielieprysverloop (c/bu-Reuters).

Grafiek 4. Die prysverloop van die kontant witmielieprys op Safex.
Tabel 1. Die berekende invoerpariteite van ingevoerde Amerikaanse witmielies
teen verskillende wisselkoerse en CBOT-pryse (per ton).

Tabel 2. Vraag en aanbod van mielies in Suid-Afrika.
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Tabel 3. Die berekende invoerbehoefte van geelmielies.

Tabel 4. Die berekende invoerbehoefte van wit- en geelmielies.

Voorraadvlakke van wit- en
geelmielies:
Die berekende oordragvlakke van
witmielies verskyn in die tabelle
hierbo na aanleiding van die
nuutste oesskatting deur die Nasionale Oesskattingskomitee. Die
National Agricultural Marketing
Council publiseer die amptelike
vraag- en aanbodsyfers in Suid-Afrika maandeliks. Die verslag is eers
op 29 Januarie vrygestel.
Die NOK se witmielie-oppervlakteskatting het uitgekom op
ongeveer 180,000 hektaar meer
witmielies as wat die mark verwag
het. Die vraag is hoeveel van die
mielies vir veevoerdoeleindes of
vir stroopdoeleindes geplant is.
Dit bring mee dat die berekende
invoere heelwat laer is en tans op
net meer as een miljoen ton geskat
word. Oor die kort termyn sal dit
wel afwaartse druk op die prys
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plaas, terwyl die verwagting is dat
die prys op die berekende invoerpariteit sal stabiliseer.
Die berekende invoerbehoefte
van geelmielies na aanleiding van
die nuutste oesskatting, is in die
omgewing van 2,5 miljoen ton.
Dit was nie so ‘n groot verassing
nie en was die prysbeweging op
Safex redelik gering.
Indien na die berekende invoerbehoefte van wit- en geelmielies
gekyk word, is dit duidelik dat
‘n groot hoeveelheid mielies wel
hierdie komende bemarkingsjaar
ingevoer moet word.
OLIESADEKOMPLEKS:
Sonneblom:
Die algemene gevoel is dat die
NOK se sonneblomskatting baie
konserwatief is. Daar word tans
teen ‘n hewige tempo sonneblom
in die Wes-Vrystaat en westelike
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gedeelte van Noordwes geplant.
Soos deur die betrokke gebied
gereis word, word trekkers met
planters oral waargeneem, wat
hoofsaaklik sonneblom aanplant.
Ons moet onthou dat daar baie
produsente is wat glad nie mielies
kon aanplant nie en hulle plant
dus noodgedwonge sonneblom
om net ‘n kontantvloei te verseker.
Die gevoel is dat die sonneblomaanplantings aansienlik hoër kan
wees as wat die NOK in sy eerste
produksieskatting aangedui het.
Dit kan druk op die sonneblomprys plaas. Ingevoerde sonneblom,
sonneblomolie en sonneblomoliekoek is tans redelik duur as gevolg
van die skaarsheid daarvan en die
verswakte rand. Dit ondersteun
weer die sonneblomprys aan die
ander kant.
Sojabone:
Die sojaboonaanplantings en verwagte produksie is soveel kleiner
as gevolg van die droogte, dat
invoere onafwendbaar is. Dit sal
die sojaboonprys ondersteun en
sal die prys in die omgewing van
die berekende invoerpariteit laat
verhandel. Soos uit ondervinding
geleer, is daar wel stroopdruk vanaf
Februarie jaarliks tot Mei, waarna
die sojaboonprys weer herstel.
OPSOMMING EN
GEVOLGTREKKING:
Die droogte hierdie seisoen en
verswakte rand het kommoditeitspryse in die algemeen baie sterk
ondersteun. Aan die anderkant het
die Nasionale Oesskattingskomitee
die oesskatting met een maand
vervroeg, terwyl die grootste deel
van die Suid-Afrikaanse someroes
baie laat vanjaar aangeplant is. Dit
vergroot tans die onsekerheid van
wat die ﬁnale somergraanoes gaan
wees. Daar kan nog baie water in
die see loop en kommoditeitspryse
kan wel vir die afsienbare tyd tot
‘n redelike mate ondersteun word
weens die onsekerheid.

So veelsydig
en aanpasbaar
as wat jou
behoeftes
vereis
Voergewasse waarop jy kan staatmaak
Voer met hoë drakrag en smaaklikheid
vir volgehoue diereproduksie.
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Nie 'n seisoen

om vir lank te onthou nie
THYS GROBBELAAR
SENIOR GRAANANALIS, SENWES
GRAINLINK

HOE VERLOOP DIE SEISOEN
SOVER?
Die gevreesde El Niño-verskynsel
het toe sy merk vir die eerste gedeelte
van hierdie seisoen, veral oor die
westelike gedeelte van Suid-Afrika se
somerreënvalgebied, gemaak.
Op Woensdag, 13 Januarie, het
’n hewige donderstorm, wat gepaard
gegaan het met ’n stofstorm, oor die
Wes-Vrystaat voorgekom.
Dit het sedert 10 Januarie oor
die grootste gedeelte van die Senwes
gebied goed begin reën. Nieteenstaande hiervan het die sentraal
westelike gedeelte van die Senwes
gebied nie so baie reën ontvang nie.
Produsente in die gebied wat nog
nie kon plant nie, het in alle erns
begin plant. Daar is selfs heelwat
mielies tot 20 Januarie geplant. Die
grondvogsituasie is nog ver van optimaal en opvolgreën is van kardinale
belang.

Dié foto is by Hoopstad gedurende die namiddag geneem. Die gebou met die wit dak in die agtergrond is die nuwe Senwes/Hinterland
handels tak. Soos wat gereeld hierdie seisoen gebeur het, het die storm
verbygegaan sonder enige noemenswaardige reën.

Dié foto is vroeër die dag in die Wesselsbron omgewing geneem.
Groot oppervlaktes kon glad nie aangeplant word onder somergewasse nie. Groot stukke aarde sonder plantegroei is basies verander in ’n
woestynlandskap. Die geringste wind wat opgekom het, het ontaard in
stofstorms. Dit was uiters warm dié dag, met die “mirage “ op die horison
duidelik sigbaar.

REËNVAL HIERDIE SEISOEN:
TEMPERATURE BELEEF:
Gedurende die week van 4 tot 9
Januarie 2016 is rekords in verskeie dele van Suid-Afrika gebreek
met betrekking tot hoë temperature. Dit was seker die warmste
paar dae in menseheugenis. Wat
nog na die droogte oorgebly het,
het verskroei oor dié paar dae.
WAT WORD VERWAG VIR DIE
RES VAN DIE SEISOEN?
Die gemiddelde seetemperatuur was op ’n stadium 3.2 grade
Celsius warmer as normaal. Die
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'n Vergelyking tussen die 1991/92 en die 2015/16-seisoene en die langtermynreënval in die tradisionele Senwes gebied.

Die kaart dui die kumulatiewe reënval vir hierdie seisoen as ’n
persentasie van die lang termyn aan. Daar is met die skryf van die
artikel geen gebied wat meer as die langtermyn kumulatiewe reënval tot
die 22ste Januarie ontvang het nie. Daar is egter klein kolletjies binne
die gebied wat goeie reën ontvang het. Die sentraal westelike gedeelte
van die tradisionele Senwes gebied het minder as 30 % van die langtermynreënval ontvang. Van die distrikte kon nie eers 10% van die langtermynmielie-oppervlakte aanplant nie.

seetemperature is besig om af
te neem, wat aandui dat die El
Niño-episode besig is om hom
uit te woed. ’n Bekommernis is
dat die SOI-waarde besig is om
verder te daal, -21 tans, wat daartoe aanleiding kan gee dat die El
Niño-episode stadiger aan die
verbygaan is as wat ons hoop.
OPSOMMING EN
GEVOLGTREKKING:
Die eerste helfte van die 2015/16
seisoen het nie baie positief

verloop nie. Nieteenstaande
voorspellings van verskeie meteorologiese verenigings dat ’n
uiters droë en baie warm eerste
gedeelte van die somerseisoen vir
die westelike gedeelte van SuidAfrika voorlê, het ons gehoop
dat ons dit gespaar sou wees. In
die meeste gebiede kon daar nie
geplant word wat beplan was nie.
Die grootste afwyking in die oppervlakte mielies wat beplan was
om geplant te word en wat toe
wel geplant is, het voorgekom
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’N VERGELYKING TUSSEN
DIE 1991/92 SEISOEN EN
HIERDIE SEISOEN:
Die 1991/92 seisoen is bekend
as die swakste seisoen in terme
van reënval die afgelope eeu.
Uiters swak mielieopbrengste
het gerealiseer, soos die gemiddelde 0,55 ton/ha in die Senwes
gebied en gemiddelde 0.72 ton/
ha vir Suid-Afrika as geheel. Die
1991/92 seisoen se totale reënval
was 301 mm vir die hele seisoen.
Die kumulatiewe seisoensreënval, dit is vanaf 1 Julie tot 22
Januarie 1992, was 228 mm vir
die 1991/92 seisoen, terwyl dit
vir hierdie seisoen 186 mm is.
Hierdie seisoen se voorseisoen
is dus nog droër as die droogste
seisoen wat ons in 100 jaar beleef
het. Dit is waarom die produsente normaal kon aanplant
in die 1991/92 seisoen, maar die
gewasse het toe verdroog. Hierdie seisoen kon verskeie distrikte
amper geen mielies aanplant nie.
Wat ons wel moed gee is dat
gedurende die 1991/92 seisoen,
die reën vanaf Desember 1991
begin afneem het, terwyl die
reënval sedert Desember 2015
begin toeneem het. Onderstaande graﬁek dui die twee vermelde
seisoene se verloop aan, asook
die langtermynverloop van die
seisoene.

sedert 1926, toe begin is met die
redelike akkurate dokumentering
van oppervlaktes aangeplant in
Suid-Afrika. Ver onder gemiddelde reën het sover vir die eerste
gedeelte van die seisoen voorgekom. Dit het sedert 10 Januarie
redelik algemeen begin reën en
kon produsente veral sonneblom
begin aanplant. Ons vertrou dat
die goeie reën die res van die
seisoen sal voortduur.
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AUBREY KRUGER

Scenario gaan GROOT
in 2016 met nuwe webtuiste, toep en Engels!
DIE SENWES SCENARIO
GAAN SY VLERKE SPREI IN
2016! ’N AANTAL NUWE
EN INTERESSANTE VERWIKKELINGE RONDOM
DIE SENWES SCENARIO
GAAN PLAASVIND IN DIE
NUWE JAAR WAT ’N NUWE WEBTUISTE, ’N NUWE
TOEPASSING (TOEP) EN
’N OPWINDENDE NUWE
ENGELSE AANLYNWEERGAWE SAL INSLUIT.
HOE HET DIT VERLOOP?
Die voorbereiding het reeds in
September 2015 begin. Na die
registrasie uitgesorteer is het die
toep twee maande later, in November, in werking getree.
Die nuwe webblad komplimenteer die gedrukte weergawe
van die Senwes Scenario en die
elektroniese weergawe van die
gedrukte weergawe sal ook daarop verskyn. Toegang sal verkry
kan word tot die mees promi-

nente artikels asook byvoegings
soos ’n landboukalender. Die
webblad sal uiters gebruikersvriendelik wees met ’n deurblaai
elektroniese weergawe.
Die Scenario toep sal soos
enige ander toep van die Google Play Store of die Apple App
Store afgelaai kan word en alle
artikels bevat wat in die tydskrif
voorkom, in beide Afrikaans en
Engels. Jy sal met jou mobiele
toestel gebeurtenisse vanaf die
landboukalender in die toep in
jou persoonlike kalender kan
invoeg.
UITBREIDING NA ENGELS
In ’n voortgesette poging om die
hele Senwes familie in te sluit
en met ’n groter gehoor te kommunikeer, sal ’n Engelse aanlynweergawe beskikbaar wees. Ons
bestaande lesers kan gerus wees die gedrukte weergawe, waarvan
sowat 9 000 eksemplare gedruk
en versprei word, sal steeds in
gedrukte formaat beskikbaar
wees.
Die rede vir die uitbreiding
na Engels is dat dit toenemend
belangrik raak om te verseker
dat die algemene verbruiker die

belangrike rol wat produsente in
die verskaﬃng van voedselsekuriteit speel, moet verstaan. Die
Engelse aanlynweergawe van
Scenario sal die boodskap na
alle fronte uitdra. Die Engelse
weergawe van Scenario sal nie
in gedrukte formaat beskikbaar
wees nie.
FASE TWEE
Sodra die nuwe byvoegings hierbo na verwys uitgerol word vanaf
Februarie 2016, sal fase twee in
alle erns begin. Lesers kan uitsien
na ’n meer interaktiewe weergawe met baie koppelings, video’s,
QR-kodes, ensovoorts vir selfs ’n
beter leesondervinding.
Die werklike waarde van
hierdie ontwikkelinge sal later
bekend word, na die uitrol van
die Scenario na ander Senwes en
Senwes aﬃliale verwante platforms.
WAAR?
Besoek die webblad by www.
scenario.co.za. Meer inligting
oor die nuwe Scenario toep is
beskikbaar op die webblad of laai
dit af van die onderskeie toep
winkels.
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HAND E LSN U U S

Senwes en Hinterland

samel water in

vir droogtegeteisterde gebiede
DIE ERGSTE DROOGTE
SEDERT DIE 1980'S WORD
TANS IN SUID-AFRIKA ERVAAR EN WATERTEKORTE
WORD DEUR BAIE LANDBOUGEMEENSKAPPE ERVAAR. SOMMIGE DORPE SE
DRINKWATER HET SELFS
HEELTEMAL OPGEDROOG.

S

enwes en Hinterland het dus
veldtogte geloods om drinkwater in te samel en te versprei na
gebiede wat deur die droogte geaffekteer word.
SENWES
Senwes personeel het begin om
water te skenk en af te lewer by
Senwes hoofkantoor in Klerksdorp, wat dit gedurende die eerste
twee weke van die veldtog na
Brandfort en Welkom
om ge
geneem
ene
neem
m
het. Gedurende die d
derde
erdee w
er
week
eekk
ee

in Januarie het Winburg ook baie
welkome water ontvang. Volgens
Roelien Moolman sal water elke
week na ’n ander gebied waar daar
nood is, geneem word.
Die organiseerders wil graag
alle werknemers wat water geskenk
het bedank en wil in besonder die
Graanverkrygingsafdeling bedank
vir die logistieke reëlings. Meer as
250 liter water word weekliks deur
personeel geskenk.
BELANGRIK!
Neem enige hoeveelheid verseëlde
bottels water na vlak K1 by die
Senwes hoofkantoor in Klerksdorp
en merk die bottels duidelik met
DW om aan te dui dat dit drinkwater is.
Navrae kan gerig word aan Roelien Moolman by 018 464 7517
of e-pos haar by roelien.moolman@senwes.co.za.
HINTERLAND
Hinterland het intussen ook hul
eie inisiatief ggeloods en samel
oo
ok water
wate
wa
ter in
in vvir
irr d
ie SSenekal
ie
en
enek
nek
ekal
kal
al ggee
eook
die

meenskap, waar Hinterland ’n Afgri Town & Country tak het.
Drinkwater sal na die Senekal
tak gestuur word, wat dit weer in
die gemeenskap sal versprei waar
daar nood is.
HOE WERK DIT?
Neem enige aantal liters gebottelde
water na jou naaste Hinterland
tak. Die bottels moet verseël wees
om te verseker dat minderwaardige (kraan of ander) water nie
vir menslike verbruik aangewend
word nie - dit kan tot siektes
aanleiding gee. Lewer asseblief u
skenking af by u naaste Hinterland
tak. Dit sal na die Senekal tak geneem word en in die gemeenskap
versprei word.
Baie dankie dat u hierdie verdienstelike inisiatief ondersteun.
Navrae kan gerig
word aan Earl Smiles by
018 462 8533 of e-pos hom by
Klerksdorp.takbestuurder@hinterland.co.za.

Jonas Elias (Willemsrus Silo), James Mabote (Winburg Silo),
Martin Mkhefa (Brandfort Silo) en die drywer by Winburg Silo,
Daniel Nkaki, by water wat aan droogte geteisterde gebiede geskenk is.
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BLUE MEANS FREEDOM

ensures
er of 736 mm
A disc diamet
regrowth,
d
an
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cm.
intensive mix
20
ng depths of
even at worki

RUBIN 12 – THE COMPACT DISC HARROW
WITH OUTSTANDING PENETRATION

With the Rubin 12, there is finally a compact disc harrow on the
market that offers the same 20 cm working depth as a cultivator.
The Rubin 12 is therefore ideal for shallow or deeper stubble cultivation, but also for primary soil cultivation, even in heavy soils.
Experience its many benefits for yourself:

■ Symmetrical disc arrangement to eliminate side draft
■ Soil cultivation over the full width from only 7 cm
working depth
■ Harrow for optimum mixing and levelling action
■ Maximum clearance to prevent clogging

Contact your local area sales manager to find out more about our LEMKEN Rubin
Karel Munnik, Director
Cell 082 412 2577
k.munnik@lemken.com

Blackie Swart, Area Sales Manager
Cell 082 404 9651
b.swart@lemken.com

R UB R IE K
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SAAMGESTEL DEUR SENWES LANDBOUDIENSTE JANUARIE 2016

RIGLYNE EN RAAD
Aanplantingsopsies in die tradisionele Senwes
produksiegebiede vir die huidige seisoen.
AGTERGROND
Die hitte en gebrek aan reënval
het van middel Januarie verander
en mielies en sonneblom kon tot
laat geplant word. Daar is nog
jaar op jaar lande wat onvoldoende reën ontvang het om die
hele proﬁel te benat. Natuurlike
weiding is beskadig, voerreserwes
is minimaal en slagpryse vir maer
diere is swak wat ﬁnansiële uitdagings vir produsente stel.
WAT KAN PRODUSENTE
DOEN?
’n Sinvolle plan van aksie kan
met behulp van kundiges geformuleer word. Die vertrekpunt
is: identifisering van plan.
Is die doel om windskade te
keer, behels dit kontantvloei
of finansiële verpligtinge vir
Desember 2016? Die kerndoel is
’n mielieprodusent wat komende
seisoen (2016/17) weer in
volle produksie wil wees. Enige
plantaksie moet absoluut beperk
word tot:
• Finansiële oorlewing;
• Die maak van kos vir diere;
• Die beperking van windskade
in die lente;
• Voorbereiding vir plant van
mielies.
BESLUITNEMINGSTAPPE
Produsente word gedwing om
emosie en sentiment te beperk of
te vervang. Dit is onaangenaam
om stoetdiere te verkoop of te

slag. Deur dit betyds te doen kan
’n paar gered word eerder as om
alles te verloor.
1. Identiﬁseer werklike behoefte.
2. Formuleer prioriteitsorde.
3. Formuleer plan A en B.
4. Identiﬁseer vereistes vir sukses.
5. Bepaal die mees haalbare opsie.
6. Nougesette vasberadenheid
met besluitneming.
Die volgende situasies is van
belang:
Doel 1: Verligting van ﬁnansiële druk vir die graanboer.
Opsie 1:
Plant koring. Die opsie sal teen
Desember 2016 ’n inkomste
genereer. Die aantal hektare kan
soos volg bereken word:
Gelykbreekhektare = Noodsaaklike vaste oorhoofse produksie-uitgawes + Huurgeld +
Drukkende paaiementbetalings +
Leefkoste
Gewas se berekende *bruto
marge (R/ha)
*Bruto marge = (Opbrengs t/ha x Prys
R/t) minus direk-toedeelbare produksieuitgawes rand per hektaar

Die vereiste vir sukses is genoegsame reën tot koringplanttyd om
die oes deur te vat sonder verdere
reën. Alternatiewelik kan op
watertafelgronde of oorlêlande
geplant word. Die oppervlakte

onder koring behoort nie meer as
’n kwart tot ’n derde van die lande
te wees nie.
Opsie 2:
Die plant van vroeë sonneblom
gedurende September met
inkomste in Februarie 2017.
Hektare word op bogenoemde
wyse bereken.
Verdere faktore hier:
• Rotasiestelsel.
• Tyd van ﬁnansiële beskikbaarheid.
• Reën en grondvogtoestande.
Indien koring byvoorbeeld
geplant word op grond met
‘n eﬀektiewe diepte van een
meter, is opvolgreën gedurende
September noodsaaklik. Vroeë
sonneblom is dalk ’n beter opsie.
Opsie 3:
Die aanplant van wintervoergewasse (gesny en gebaal) vir
verkoop as ruvoer. Die opsie kan
inkomste teen Oktober 2016
genereer.
Doel 2: Finansiële oorlewing
van veeboerdery.
Die veebedryf is krities. Diere wat
met min liggaamsreserwes die
winter binnegaan, gaan nie genoeg
voeding hê om dit te hanteer nie.
Aanbevelings:
• Kry kontantvloei.
• Fokus op kernkudde.
• Verkoop jong diere as ‘n voerprobleem bestaan of indien
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RUBR I E K

geen voerreserwes vir die winter bestaan.
• Verkoop onproduktiewe diere.
• Belastingimplikasies en beleggingsopsies van inkomste uit
verkope.
Doel 3: Voorsiening van voer
vir veevertakking.
Die vertrekpunt: Raak van alle
oortollige vee ontslae.
Opsie 1:
Hoewel garingboom, doringlose
turksvy en oumansoutbos uitstekende voeralternatiewe is, is dit
nie geredelik beskikbaar nie. Win
advies oor rantsoensamestelling
in.
Opsie 2:
Hoendermis is ’n goedkoop
bron van NPN, maar nie van
voedingstowwe nie. Handeldryf
is onwettig mits die spesifieke
produk geregistreer is as voer in
terme van Wet 36 van 1947.
Hoendermis mag SLEGS in
kritieke tye teen onderstaande
vlakke gevoer word INDIEN
GEEN ander voer beskikbaar is
nie:
• Beeste: 4.5 – 6 kg/dier/dag, of
1% van liggaamsmassa
• Skape: 0.5 – 1 kg/dier/dag, of
1% van liggaamsmassa
Wees bedag op die volgende:
• Hoendermis moet gesteriliseer, geprosesseer en van
goeie gehalte wees.
• Dit is laag in proteïene en
minderwaardig teenoor sekere
winteraanvullings.
• Energie moet bygevoeg word
met grane en melasse. Maksimum van 15% melasse kan
bygevoeg word, anders kan
diarree voorkom.
• As hoendermis vir lang periodes gevoer word, is Vitamine
A en E noodsaaklik.
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• Hooi / ruvoer moet altyd
beskikbaar wees - hoendermis
vervang dit nie.
• Spuit teen lamsiekte.
• Degenerasie van lewer kan
voorkom by meer as 3 kg/dag.
• Kopervergiftiging in skape
kan voorkom by te veel voer.
• Melkkoors veral by melkkoeie
voor kalwing.
• Ionofoorvergiftiging kan
beeste se hartspier aantas.
• Geen wettige aanbevelings
mag gemaak word oor voeding van ongeregistreerde
hoendermis nie.
Opsie 3:
Indien dit met die Januarie
reën nie moontlik was om
voersorghum vir staande
hooi te kon aanplant nie,
is daar groenvoergewasse
om druk te verlig. Maak
seker jou voervloeiprogram
vir die res van die jaar is
noukeurig beplan. Raadpleeg
jou voorkeursaadverskaffer
aangaande watter voergewassaad
beskikbaar is en wanneer dit
aangeplant word. Pas diere
geleidelik aan op groenvoer en
sorg dat droë ruvoer beskikbaar
is. Meng self lekke en rantsoene
waar moontlik. Sorg dat aan
minimum voedingsbehoefte
voldoen word vir spesifieke klasse
diere.
Doel 4: Dekgewas om
winderosie te beperk.
Die hoofoogmerk is stoppels of
materiaal op lande gedurende
Augustuswinde. Indien mielies
of sonneblom laat geplant is, het
produsent reste. Indien nie, sal
die aanplant van koring en/of
vroeë sonneblom help. Laaste
opsie is enige kleingraan- of
groenvoergewasse.
Groenvoergewasse en
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kultivars is beskikbaar, wat vir ’n
spesifieke doel aangewend kan
word bv.:
• Dien as dekgewasse om
windskade te keer.
• Kan gebruik word in ’n
rotasiestelsel wat inskakel by
bewaringsboerdery.
• Kan ’n bron van wintervoeding vir bees of skaap wees.
Die invloed van grondvog en
reënval op besluitnemingsproses:
Moenie plant op grond waar
gronddiepte en -chemie onbekend is nie. Een hektaar misoes
absorbeer vier hektaar se wins.
Indien die hele grondproﬁel
droog is, wag vir ten minste 180
mm reën voor enige plantaksie
vir koring of vroeë sonneblom.
Indien die boonste meter droog
is, gevolg deur nat ondergrond,
kan na 80 – 100 mm reën geplant word.
Opsommend: Wat kan die
produsent doen om volhoubaar te
produseer?
• Hier is geen kitsoplossings.
• Fokus op beheerbare aspekte.
• Evalueer alle fasette.
• Ontleed besigheid en ﬁnansiële risiko’s.
• Optimaliseer produksiefaktore.
• Moenie kortpaaie in produksie vat nie.
• Verlaag koste per eenheid.
• Konsolidasie van skuld op
meriete.
• Verkoop surplus kapitaalitems.
• Geen nuwe kapitaalbesteding.
• Aanplantings van grane op
beste gronde.
• Raak ’n beter prysbestuurder
(vermy vastepryskontrakte
waar lewering verpligtend is
in droogtejare).

Meer as net

LANDBOU

My keuse, my Senwes.
Senwes Credit prosesseer krediet aansoeke vinnig jy kan kies uit ‘n wye reeks mededingende finansieringsprodukte vir jou unieke omstandighede. Koester jou gesin
en vergeet van kredietkopsere.
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VINNIGE
AFLEWERING
GOEIE DIENS

PERSOONLIKE
VERHOUDINGS
BETROUBAAR

PERSOONLIKE
MEDEDINGENDE
GESTIG
SAKE-OPLOSSINGS
FINANSIERING
IN 1909
SPESIFIEKE BEHOEFTES UNIEKE OMSTANDIGHEDE ‘N EEU VAN LANDBOU

TROTS
SUID-AFRIKAANS
STREK OOR 4 LANDE
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BOE R M AAK ’N P L A N

DS. CAREL BOTMA

ONDERNEEM ‘N REIS NA
LEWENSKWALITEIT!
NA DIE ONLANGSE
SUKSES VAN CAREL
BOTMA SE REEKS ARTIKELS IN ‘N PLAASLIKE
NUUSBLAD, DIE VELDBRAND, WORD BOTMA
SE ARTIKELS NOU IN
SENWES SCENARIO
VERVAT.

V

anweë ons lewensomstandighede word ons voortdurend aan eksterne faktore blootgestel wat daartoe kan lei dat ons
stres beleef. Die langdurige blootstelling aan stres kan negatiewe
implikasies vir die ﬁsieke en emosionele aspekte van ons lewens hê.
Uiteindelik kan dit daartoe lei dat
ons “gewoond” raak aan die stres,
maar dat dit tog op subtiele wyses
neerslag kan vind op die mate van
lewenskwaliteit wat ons ervaar.
Dit is dan wanneer die individu
nie meer werksbevrediging ervaar
nie, wanneer hy begin vra na die
sin en inhoud van sy lewe en wanneer dit vir hom voel asof hy in ‘n
lang, voortslepende oorlewingstryd
gewikkel is. Kortom, die individu
se algemene tevredenheid met sy
lewe word uiteindelik negatief
beïnvloed.
Die primêre oogmerk van hierdie reeks is om die leser in staat te
stel om deur middel van persoonlike groei uiteindelik hoër vlakke
van lewenstevredenheid en lewenskwaliteit te beleef. Dit word
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gedoen deur die leser nie net in
kontak te bring met sy gebroke
werklikheid nie, maar om hom
ook by te staan om, ten spyte van
sy gebroke werklikheid, steeds
maksimum mens te wees. Met die
samestelling en skryf van hierdie
reeks is sekere sielkundige beginsels so sinvol as moontlik gekombineer met die Bybel sodat dit die
leser op ‘n bevrydende spirituele
reis kan neem van selfontdekking,
selfaanvaarding en selfaktualisering.
Ons hoor elke dag van stres en
miskien ervaar jy dit daagliks as
deel van jou werk en huishouding.
Maar die vraag wat nou opkom
is wat is stres regtig? Waar kom
dit vandaan? Wat gebeur met my
wanneer ek stres ervaar en wat is
die implikasies daarvan op my
lewe?
Elke mens beskik oor bronne.
Bronne dui op die volgende:
voorwerpe soos besittings; persoonlike kenmerke soos jou selfbeeld (hoe ek myself sien, beleef
en evalueer); gesondheid en emosionele vermoëns (om te kan lag,
lief te hê, te kan huil,l, ensovoorts),
sosio-ekonomiese status,
atu
tus,
s, bberoep,
eroe
er
oep,
p
belangrike mense in m
myy lewe, tyd,
ensovoorts.
Hierdie bronne het
et groot waarde vir die individu, omdat dit
help met die identiﬁsering van sy
er woorde, my
identiteit. Met ander
osio-ekonobesittings, beroep, sosio-ekonomiese status, tyd en mense
enismet wie ek in betekenisvolle verhoudings
staan is bepalend,
at
nie net vir wie en wat
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ek is nie, maar ook die plek wat
ek in die samelewing beklee. My
selfbeeld of selfwaarneming berus
dus grootliks op al die bronne wat
ek bymekaar gemaak het. Daarom
probeer die mens voortdurend
om hierdie bronne te behou, te
beskerm en verder uit te bou.
Omgewingstoestande en
lewensgebeure bedreig dikwels
hierdie bronne en dit kan selfs
aanleiding gee tot die vermindering of vernietiging daarvan.
Die gevolg hiervan is die feit dat
die mens se status, posisie in die
samelewing, ekonomiese status,
geliefdes, selfbeeld, ensovoorts in
die gedrang kom. Wanneer die
mens in reaksie kom ten opsigte
van hierdie moontlike bedreiging
of moontlike verlies van lewensbronne, ontstaan stres. ’n Matige
hoeveelheid stres is baie gesond
vir die mens, want dit kan hom
aktiveer om konstruktief daarmee
te handel. Oormatige hoeveelhede
stres kan egter spanning by die
mens veroorsaak.
Wees op die uitkyk vir die
volgende uitgawes van die Senwes
Scenario en maak dié reis mee!
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T O E KO MSF O K US

JENNY MATHEWS

Wees gefokus op geleenthede
– Die Vierde Industriële Revolusie!

I

n ’n poging om bietjie af te
koel tydens die onlangse hittegolf, het ek dikwels die gordyne
voor my vensters, waardeur ek
gewoonlik die sonlig en vars groen
en wit van my tuin, gevul met
Iceberg-rose, toegetrek. Die donker kamer het verligting gebring
vir die genadelose son - dit het
ook meegebring dat ek nie die
verskroeide tuin, waar die gras en
blomme die styd om oorlewing
dag na dag verloor het, kon sien
nie. Dit het my herinner aan
’n preek van ek jare gelede. Die
pastoor het vertel dat meeste
mense geneig is om ‘die gordyne
toe te trek’ in moeilike tye. Ons
verkies dit om te hiberneer en in
stilte te bly, eerder as om uit te
gaan, iets anders te doen of om
hulp te soek. Die probleem is
dat wanneer ons onsself in ons
privaat spasie bevind, lyk dit of die
probleem groei, omstandighede
lyk benard en sommer gou bevind
ons onself in ’n nagmerrie, alleen,
omdat ons nie wil uitreik nie. En
in dié spasie is dit moeilik om helder te dink of om positief oor die
toekoms te wees.
Aan die begin van elke nuwe
jaar luister ek graag na wat toekomsgerigte kenners te sê het
oor wêreldsake. Gedurende
Januarie 2016 was die gesprekke by the Wêreld Ekonomiese

Forum (WEF) in Davos gefokus
op die onderwerp “Hoe om die
Vierde Industriële Revolusie te
bemeester”. Dit was interessant
om te lees wat die 2006 wenner
van die Nobel Gedenkprys in
Ekonomiese Wetenskappe te
sê het oor die vreemde konsep.
Professor Edmund Phelps sê dat
die ekonomie nie ’n masjien is
wat die beste moontlike prestasie
moet lewer nie - eerder: ‘’n funksionerende, moderne ekonomie
is ’n lewende organisme wat
bestaan uit al die individue wat
daaraan deelneem. Hulle inisiatiewe spruit uit ’n ryk verbeelding, aangespoor deur waardes
en onderskraag deur hul persoonlike kennis’. Dit is presies
waarom ons nie die gordyne moet
toetrek en die lig moet uithou
nie. Ons moet na buite kyk om te
soek na hoop en om geleenthede
te benut!
Klaus Schwab, Stigter en
Uitvoerende Voorsitter van die
WEF, het by die Januarie 2016
vergadering in Davos uitgebrei op
die verwagte ‘revolusie’. Hy het
gesê dat ons op die randjie van ’n
tegnologiese revolusie staan, wat
die wyse waarop ons leef, werk en
met mekaar skakel, fundamenteel sal verander. Ten opsigte van
skaal, omvang en kompleksiteit
sal die transformasie anders wees
as enigiets wat die mensdom ooit
ervaar het. Die Eerste Industriële
Revolusie het water en stoomkrag
gebruik en die eerste meganiese
produksieprosesse geloods; die
Tweede het elektrisiteit gebruik
vir massaproduksie. Die Derde
het eletronika en inligtingsteg-

nologie gebruik en produksielyne
geoutomatiseer en die Vierde bou
nou voort op die Derde in die vorm
van ’n digitale revolusie wat gekenmerk word deur ’n samesmelting
van tegnologieë. Miljarde mense het
kontak met mekaar deur mobiele
toestelle met verwerkingsvermoëns,
bergingskapasiteit en toegang tot
kennis. Schwab glo dat ‘die Vierde
Industriële Revolusie die potensiaal
het om vlakke van inkomste wêreldwyd te verhoog en die lewenskwaliteit van mense regoor die wêreld
te verbeter’. Hy erken dat dit groter
ongelykheid tot gevolg kan hê en
dat toegang tot tegnologie en die
vaardigheid om dit te gebruik,
geleenthede sal beïnvloed. Hy glo
dat talent, eerder as kapitaal, in die
toekoms ’n kritiese faktor sal wees.
As ons die gordyne sou toetrek,
kan ons moontlik geleenthede mis.
Ons moet kennis nastreef en ons
horisonne verbreed, soos dit ook
in Jesaja 54 v. 2: ‘Maak die plek
van jou tent wyd, en laat hulle
die doeke van jou tentwonings
oopspan. Verhinder dit nie. Maak
jou lyne lank en slaan jou penne
styf in.’ Ons moet meer kreatiewer,
dapperder en slimmer wees in die
proses waar ons onsself losmaak
van ou manier van doen en nuwe
moontlikhede ondersoek.
Die Vierde Industriële Revolusie
‘reflekteer die toenemend onduidelike grense tussen mens en masjien’ en sal die fondasie van ons
gemeenskap affekteer, van ekonomiese groei, onderwys, finansiële
stelsels, wêreldhandel tot gesondheid, armoede en veel meer. By die
Algemene Jaarvergadering van die
WEF in Davos in Januarie het Miki
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Tsusaka gesê dat daar maniere is om die
Vierde Industriële Revolusie te bemeester, maar
dat leierskap nodig is om geleenthede te identifiseer. Sy het drie vereistes vir die behaling van
sukses beklemtoon:
1) Suksesvolle maatskappye bly aan die voorpunt
deur die besigheid te bedryf en te herskep! Dit
beteken dat bestaande besigheidsmodelle nie
oorontgin moet word nie, maar nuwe geleenthede ook ontgin moet word. ‘Explorers grow
faster and deliver higher value than exploiters!’
2) Selfvoldoening lei tot die dood! Besigheidsleiers
kan dit nie bekostig om weg te skram van
verandering nie. Dit mag beteken dat ou stelsels
of besigheidsprosesse vernietig moet word - sy
noem dit ‘kreatiewe vernietiging’. Die beste
leiers probeer nie om die verlede te bewaar nie hulle is uitvinders van die toekoms.
3) Dit sou wys wees vir besighede om ‘die regte’
diversiteit te aanvaar. Diversiteit sal voorkom
dat enige besigheid die risiko loop om ’n
monokultuur te wees en dit skep ’n platform
vir innovasie en aanpassing. Individue met
verskillende agtergronde se sienings verskil fundamenteel en hierdie smeltkroes van idees het
beter besigheidsresultate tot gevolg. Sy beklemtoon die belangrikheid om die regte diversiteitsdrywer te kies deur te sê dat besighede moet
nie ongekwalifiseerde kandidate bevorder, bloot
ter wille van diversiteit nie. Dit is maklik om
weggevoer te raak deur die strewe na diversiteit
ten einde getalle te verhoog, maar kwaliteit
troef kwantiteit elke keer. Dit neem tyd om top
talent te vind en te bevorder maar wanneer dit
gedoen word, werp dit vrugte af.
Tsusaka sê ten einde ’n wenner in die nuwe
besigheidsomgewing te wees, ’n veranderde
ingesteldheid nodig is aangesien die status quo of
‘besigheid soos ons dit ken’, nie vir baie langer ’n
gemaksone gaan wees nie. Sy beveel aan dat sterk
sienings geneem word, dat ons onsself met hoë
kwaliteit mense moet omring en dat ons gereed
moet maak om ons besigheid vinniger as wat ons
ooit kon dink, te herskep.
Ek glo die moeilike ekonomiese omgewing
waarin ons as boere ons vir so lank al bevind,
’n katalisator sal wees wat ons dwing om ons
besigheidsmodelle te herbesoek vir die toekoms.
Moenie die gordyne toetrek nie. Hou jou vinger
op die pols deur vergaderings van boereverenigings
by te woon, ondersteun landbouorganisasies wat
namens jou invloed werf en BLY POSITIEF!
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DS. WILLIE BOTHA

DROOGTE...
LEES: Jeremia 14; 1 Kor 13:9-12; Rom 8:28; Rom 5:1-5; Rom 8:35-39

I

n Jeremia 14 het ons met ’n
klaaglied oor droogte te doen.
In die eerste gedeelte beskryf
die profeet op ’n roerende
manier die werklikheid van die
droogte: Die gewone mense sit
in rouklere, die vernames stuur
hul slawe om water te gaan haal
uit die put, maar hulle keer
verslae en verleë terug. Die boere
is moedeloos, hulle koppe hang.
Selfs die takbokke kan nie hulle
kleintjies grootmaak nie en ter
wille van oorlewing moet die
ma-diere na hulle eie behoud
omsien. Die wilde donkies,
wat besonder bestand was teen
droogte, se oë word dof.
Dit verskil nie baie van die
tonele wat in die afgelope tyd in
Suid-Afrika afgespeel het nie.
Boere wat vir die eerste keer in
hul lewe nie ’n pit in die grond
sit nie. Veeboere wat beeste skiet
omdat daar nie water en kos is
nie en voer te duur is, die mark
te swak is. Waar gewoonlik weiveld is, laat die naakte proﬁel van
die landskap ’n byna onherkenbare plaas. Waar gewoonlik halfryp mielies staan, net die stof in
die wind. Werkers wat afgedank
moet word, sodat die besigheid
kan oorleef. Gemoedere is laag,
morbied en pessimisties. Selfs
die kinders voel dit aan.
Ook die mense in dorpe en
stede begin besef dat hulle nie
so onaantasbaar is as wat hulle
gedink het nie. Talle dorpe se
water is op. Die kos op die rakke

kom uiteindelik uit die veld of
van ’n land af. Op die radio en
televisie hoor ons dat miljoene
tonne graan ingevoer moet word.
Ons geloofslewe word ook
deur die droogte geraak. Ons
kan nie verstaan hoekom God
nie ons gebede verhoor nie. Hoe
kan God toelaat dat diere en
die natuur soveel moet ly? En
mense? Daar is soveel faktore wat
dit alreeds vir boerdery moeilik
maak; het ons regtig nou hierdie
ergste droogte in menseheugenis
ook nodig? Het ons dalk iets
verkeerd gedoen dat God besig is
om ons te straf ? Die skrywer self
stel die vraag so mooi aan God:
“Hoop van Israel, Redder in
tyd van nood, waarom sou U
wees soos ’n vreemdeling in die
land, soos ’n reisiger wat net
’n nag oorbly? Waarom sou U
wees soos ’n man wat verskrik
staan, soos ’n soldaat wat nie
in staat is om te help nie? U is
by ons, Here, ons behoort aan
U, moet ons nie verlaat nie.”
Die droogte in Jeremia 14
word aan Juda se ongehoorsaamheid toegeskryf. Daar was profete
wat in die Naam van die Here
opgetree het, maar God het hulle
nie gestuur nie. Hierdie profete
het valse voorspoed verkondig,
en nou sal God hulle verkeerd
bewys. Juda was ongehoorsaam
aan God. Hulle het God net
nodig gehad wanneer Hy nodig
genoeg was.
Vir ons is dit egter baie

belangrik om nie die felle droogte
wat ons nou verduur, aan God
se straf toe te skryf nie. Ons hoef
nie altyd te verstaan hoekom
rampe, soos droogte, gebeur nie.
Dit is eerder ’n tyd om weer
ons afhanklikheid van God teenoor Hom te erken. Te besef dat
God, ondanks die droogte, nog
vir ons sal sorg en nog vir ons
lief het.
Oor die lang termyn is
droogte goed vir die natuur. Dit
laat die sterker diere en plante
oorleef en veroorsaak dat die
beste genetiese materiaal behoue
bly. Dit is die natuur se manier
om homself uit te sorteer. Die
natuur laat die droogte vir hom
werk. Dalk is dit ook ’n goeie tyd
om ons verhouding met God in
oënskou te neem. Dalk is dit nou
die ideale tyd om jou verhouding met God uit te sorteer.
Miskien is dit ’n geleentheid
om weer te leer bid. In plaas
daarvan om teen die droogte te
rebelleer, moet ons die droogte
toelaat om vir ons te werk. God
toelaat om met die droogte in
ons te werk. Op die lang termyn
sal God alle dinge ten goede
laat meewerk. Ons moet egter
glo en weet dat, ondanks die
droogte, God vir ons lief is en
vir ons sal sorg. Wees ook maar
baie versigtig om die droogte
as God se straf te sien. Maak
ook maar seker in jou lewe dat
God nie net nodig is wanneer
Hy nodig genoeg is nie…
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Wen met

RUB RIE K

Herfs

HINTERLAND is op pad!!!
Hinterland gee in hierdie uitgawe
uiitgawe

2 fantastiese pryse aan
2 gelukkige lesers weg!
Die twee pryse sluit in ŉ Gamo 4x32
WR serie Sporter teleskoop asook ŉ
47cm Cadac paellapan.
PRYS 1

Teleskoop
l k
ter waarde
d van R995.00
SMS Hinterland, PRYS1 en jou naam, telefoonnommer en e-posadres na 31 022 voor 31 Maart 2016 om ‘n kans te staan om die
teleskoop te wen.

ONS LAASTE HITTE IS STADIG BESIG OM TE KWYN EN ONS TWEEDE
SEPTEMBER KLOP REEDS AAN ONS
VOORDEUR. DIE STRUIKE WAT VERSKROEI HET MAAK NUWE BLARE EN
DIE ROSE BEGIN WEER BOT. WINTERSAAILINGE WAT VANAF MAART
BESKIKBAAR SAL WEES IN TUINSENTRUMS GEE ONS NUWE PERSPEKTIEF
EN SKEP OPGEWONDENHEID OM
TUINMAAK AAN TE PAK EN DIE SKEPPING TE WAARDEER!

H


PRYS 2
Paella pan ter waarde
van R749.00
SMS Hinterland, PRYS2 en
jou naam, telefoonnommer
en e-posadres na 31 022 voor
31 Maart 2016 om ‘n kans
te staan om die paellapan
te wen.



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

Ondersteun ook die Kolskoot Boerpotpromosie wat tans van
5 tot 29 Februarie 2016 geldig is. Hou ook die pers dop vir die
komende Jagterspromosie in April.
l.

Kolskoo

t

Pryse




ier is ‘n paar algemene wenke vir Februarie/
Maart 2016:
Sny gereeld ou blomme van saailinge, rose en
meerjarige plante af – dit stimuleer die plant om
al die energie in die nuwe blomme en loof in te
sit en gee dan ‘n beter kwaliteit en gelukkiger
plant.
Voed plante sesweekliks in die groeiseisoen met
‘n algemene kunsmis soos 5:1:5, 2:3:2 of die
stadig vrystellende 3:1:5.
Beenmeel in die tuin is ook goed vir wortelgroei
en daar is meer organiese opsies bv. Bounce
Back en verskeie ander Neutrog-produkte – let
daarop om nie beenmeel by suurliewende plante
te voeg nie, aangesien dit die pH van die grond
verhoog. Maak seker dat die tuin behoorlik
natgemaak word na die voeding om skade aan
plante te vermy.
Gras kan gevoed word met 7:1:3 of 4:1:1.
Dien Karbaspray toe – dit is goed vir die uitwis
van molkrieke wat nou volop is en skade aan
grasperke veroorsaak. Kamakazi is die beste vir
grasdraertermiete – hulle neem dit in die nes
in onder die grond en word sodoende uitgewis.
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Let daarop om gras slegs drie maal per week vir ‘n lang
tydperk nat te maak om die wortels dieper te laat groei vir
warm tye. Moet ook nie die gras te kort sny nie. Dit kan
bruin kolle veroorsaak weens die hitte.
Kompos/geswete kraalmis kan ook in die tuin ingewerk
word om die tekstuur van die grond te verbeter en die
plante ‘n hupstoot te gee. Steriele kompos is veral belangrik by nuwe saailingaanplantings en Culterra se produkte
word sterk aanbeveel.
Waterwys plante word al hoe meer die tendens, veral in
plekke met waterbeperkings. Oorweeg saailinge soos portulaca en gazania in warm dele van die tuin. Verder is daar
‘n groot verskeidenheid aalwyne, vygies en grondbedekkers sowel as aksentplante om mee rond te speel.
Indien water nie ‘n probleem is nie kan ‘n lushof van varings en krismisrose in koelte-areas ﬂoreer. Die violas en
pansies wat op pad is gee kitskleur in die tuin en ‘n groot
verskeidenheid is beskikbaar in tuinsentrums teen einde
Maart.
‘n Deklaag word winter en somer aanbeveel aangesien
dit waterverlies beperk, onkruid in die tuin verminder en
plante se wortels beskerm teen koue.
Plant vlasse en ornamentele grasse om loofkleur in die
tuin in te bring en fokus op geharde plante om winterskade te vermy.
Gevoelige plante vertoon goed, maar moet gereeld vervang word ná uiterse koue winters.

Gaan maak gerus ‘n draai by jou gunsteling tuinsentrum en
verfraai jou tuin met ‘n groot verskeidenheid blomplante wat
nou weer ‘n tweede asem skep!
carl fourie – eden garden centre, klerksdorp.

•••

VANAF die ouderdom van 40 het ons
addisionele produkte nodig om ons vel se
fermheid en elastisiteit te verbeter. Die funksie
van die LIQUID FACE LIFTING SERUM,
wat geskik is vir alle veltipes en wat jy kan
kombineer met enige HANNON vogroom, is
tweeledig. Eerstens penetreer dit tot binne
die vel se basale laag, waar dit kollageenproduksie tot topspoed versnel. Tweedens
vorm dit ‘n beskermingslagie soos ‘n
tweede vel bo-oor jou vel. Jy sal voel hoe
dit binne ‘n paar sekondes styftrek en jy
sal sien hoe die vel opmerklik gladder
vertoon. Sommige mense ervaar ‘n eﬀense
warm sensasie soos die aktiewe bestanddele begin werk. Jy kan jou vogroom aanwend terwyl die serum droog word. Drie
tot vier pompies hiervan is oorgenoeg vir die
hele gesig en nek. Indien dit skilfer, moet jy
weet jy het te veel aangewend. Hierdie serum
is ideaal vir elke dag se gebruik en jy kan dit
ook saans voor jou nagroom aanwend.
SMS Senwes, Hannon en jou naam, telefoonnommer en e-posadres na 31022 voor
31 Maart 2016 om ‘n kans te staan om een
van twee geskenkpakke Liquid Face Lifting
Serum ter waarde van R620 elk te wen.
Standaard sms-tariewe 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 (Desember 2015/
Januarie 2016): Bernina: Henriette van Zyl van Hoopstad.
Snappy Chef: Lida van Coller van Parys. Hannon: Cornelia
Heyns van Clocolan, Heléne Meiring van Bethlehem. CUM: Toetie
Reynders van Virginia. BAIE GELUK!
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MILANIE VOSLOO

GELAPTE GELOOF
FOTO: LEEF

WEN
DAAR IS GEEN
HOPELOSE SITUASIE
NIE, NET MENSE WAT
HOOP VERLOOR HET
MET ‘N SITUASIE, HET
WILLIAM BARCLAY
GESÊ.

D

is stofwolktyd in ons
SA-landbou. Droë
sandwinde het die plek ingeneem
van groen spriete. Grondhervorming en plaasaanvalle bly
maar loei-geluide om ons harte.
En die mense wat deur ons boere
gevoed moet word, word meer ...
Ek dink nie God sou enigeen kwalik neem wat in dié tyd
moedelose vrae vra nie. Ons
Vader ken immers Sy kinders,
verstaan ons eg menslikheid en
weet presies hoe maklik omstandighede ons eie harte, ons
menswees, verhoudings ... ons
geloof ... kan beïnvloed. Hy was
immers self eg méns. Tog bly God
Gód. Ons moet Hom toelaat om
God te wees en in die stille wete
leef dat Hy – selfs in ballingskaptye – Sy volk in Sy hande
vashou. Dat Hy juis sulke tye
onsigbare genade oor sy mense
vou. En dat Hy – op Sy tyd en
Sy manier – weer uitkoms bring.
Soos in die boek Jesaja, waar ons
lees hoe Hy aan sy volk wat in
gevangeneskap is, weer hoop gee:
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Die Here het Sy volk jammer
gekry. Die Here maak Jerusalem
weer vry. Die Here wys vir die
nasies hoe geweldig sterk Hy is
... Die Here self sal voor julle
uitgaan. Hy sal julle van agter af
beskerm. Jesaja 52:9b, 10, 11c.
Miskien moet ons in
stormwindtye weer toelaat
dat die Gees opnuut deur
ons waai. Hom vra om ons
menslikheid met Sy Gees te
vul sodat die vlam van hoop
in ons harte brandend kan
bly en ons Sy soort lig in die
toekoms sal sien. Meer nog:
dat ons self ook die fakkel van
hoop aan ander sal aangee.
Ons het nie altyd beheer
oor ons omstandighede nie.
Maar ons het dié God wat in
beheer bly. Mag ons daarom
elke donker nag opkyk en sien
dat die sterre in die hemel net so
oneindig is soos die sandkorrels
op die strande. Mag ons dan
onthou dat wonderwerke nie op
aanvraag plaasvind
nie, maar dat ons
at
‘n God aanbid wat
dikwels sy kinderss
uit hul skoene
verras. Juis wanneer ons dit die
minste verwag.
Vader, vandag
hou ek sommer
net weer vas aan
U belofte dat U
e Ons nooit in
ons nooit sal los nie.
die steek sal laat nie. Amen.
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Stap die pad na vrede saam met
Milanie Vosloo en die God van
vreugde. In Jou Voetpad na VREDE vertel sy dat God wil hê Sy
kinders moet deur Hom gelukkige en vervulde mense wees.
Die 366 dagstukke bespreek verskeie
temas soos hoop, eerlikheid, nuut
glo, gee en ontvang, geluk en jy
kan maar net jý wees. Hierdeur
sal lesers die versekering ontvang
dat gelowiges weer kan probeer
omdat ons onder God se vergifnismantel leef, dat daar altyd hoop is
ten spyte van donker oomblikke
en dat ons mense met rustigheid
kan wees omdat God ons lei.
Milanie se gebed vir haar lesers is
dat Jou Voetpad na VREDE hulle
sal oortuig dat God hulle nooit
uit Sy hand sal laat val nie en dat
hulle opnuut bewus sal word van
Sy liefde en genade-arm om hulle.
Die nuwe boek behels 366 dagstukke
in ‘n lekkerlees 412-bladsy uitgawe.
Dit sal vir R189.95 op die rakke
wees. Die boek volg op Milanie
se Sielskos vir die vrou wat lééf,
Laat Sy liefde jou lei, Gekoester in
God se liefde, Moed vir elke môre,
Net soos jy is en Sielsgedagtes.

Wen met Senwes en Cum
uitgewers. Een gelukkige
leser kan ‘n kopie wen van
Jou voetpad na VREDE, 366
koesteroordenkings
op jou reis
ko
saam met die God van vreugde.
sa
SMS Senwes, Cum, jou naam,
telefoonnommer en e-posadres
te
na
n 31022 voor 31 Maart 2016.
Standaard sms-tariewe geld en geen
werknemers
van Senwes mag deelneem
werk
nie. Vir die volledige kompetisiereëls,
besoek die webtuiste www.senwes.co.za.

Koop ‘n nuwe John Deere 5E en 5EF
UHHNVWUHNNHUHQƟQDQVLHUGLWWHHQ

prima minus 9%
gekoppel*

Kontak jou naaste handelaar of
John Deere Financial-bemarker vandag nog!
Finansiering gebou vir jou
*Bepalings en voorwaardes geld. Geldig tot 30 April 2016.

BigDoor21928LWB

John Deere Financial word ondersteun deur Absa, ‘n lid van Barclays, ‘n gemagtigde
ƟQDQVLOHGLHQVWHYHUVNDIIHUHQJHUHJLVWUHHUGHNUHGLHWYHUVNDIIHU5HJ1U1&5&3

www.Deere.com

A13588

… sorg saam vir ’n volhoubare toekoms.
Kontak ons gerus by: 011 790-8200 of
customercare.sa@monsanto.com
DEKALB® en Monsanto is geregistreerde handelsname van Monsanto Technology LLC.
Monsanto Suid-Afrika (Edms) Bpk, Posbus 69933, Bryanston, 2021.
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