JUNIE • JULIE 2016

DJ van der Linde
Vrystaat Landbou Jongboer
van die Jaar

FOKUS OP
TWEE JAGRUBRIEKE
IN DIÉ UITGAWE
DIEREVOEDING

BULTFONTEIN
1

2

www.montego.co.za

Montego Pet Nutrition

Montego Nutrition

@Montegopets

IN HO UD

6

10

•••

20

INHOUD
REDAKTEURSBRIEF
2 Kameraadskap

ALGEMEEN
3 Spotprent: Pieter & Tshepo
3 Oraloor gehoor
6 Nampo klink op 50-jaar
se sukses!

HOOFARTIKEL
4 Droogte: Staan saam vir 		
Bultfontein

KOLLIG
10 Ware geluk! Meiring dra 		
Bultfontein op die hart

AREAFOKUS
6 Bultfontein bult sy spiere

NUUS
14 Bora ’n gebore boer!
22 Nasie in Gesprek: Pak moeilike
kwessies by Nampo
24 ’n Uitsonderlike prestasie vir
Senwes en NAMPO Oesdag
25 Senwes klink saam met NAMPO
op 50 jaar se sukses
32 Ken jou Certisure personeel:
Lucille Rudman
		

HANDELSNUUS

16 Senwes borg Agri NW 		
Jongboervereniging
17 Ben Burger dra jou beursie
vir jou
18 Riaan Botes hou produsente se
wiele aan die rol
18 Almal op Bultfontein ken vir
Sonja
20 2016 Vrystaat Jongboer,
‘n trotse Senwes klant

28 GOSA hou jaarlikse 		
simposium
28 Die Senwes Scenario 		
platforms is aan die gons
33 Lekaanvullings om die winter
te oorleef
39 16 Senwes Equipment 		
tegnici in 2016 John 		
Deere top 50
42 Gerrit gerat as Grasland se
Finansiële Direkteur

RUBRIEKE
26 Safex Scenario’s met Susari
30 Ladingontwikkeling: 		
bereik jou geweer se 		
akkuraatheidspotensiaal
34 Hoe maak ek my jaggeweer
meer akkuraat?
36 Graanmarkvooruitsigte
40 Druppels op die dak
44 ’n Boer maak ’n plan
46 Toekomsfokus
49 Kos vir die siel
51 Tuinwenke

KOMPETISIES

OP DIE VOORBLAD
As jy groot skoene moet volstaan
Hierdie maand pryk DJ van der
Linde op die voorblad. Hy is die pasgekroonde Vrystaat Landbou Jongboer van die Jaar, waar Senwes die
trotse medehoofborg van die Vrystaat
Landbou Jongboer-konferensie was.
In hierdie uitgawe is Bora Moyatsi die
opkomende produsent op wie ons
fokus. Die twee se verhale vertel van
twee jong manne wat letterlik groot
skoene moet volstaan en hulle uitstekend van hul taak kwyt.
Ons besoek Bultfontein as deel van
die areafokusreeks. Die kollig val op
Bultfontein Distrikslandbouvoorsitter,
Herman Meiring, ‘n man wat behoorlik
inklim as sy dienste benodig word.
Die Bultfontein en Hoopstad gebiede
loop erg deur onder die droogte
met ook watertekorte. Senwes bring
hier ook sy kant as stigtingsvennoot
van die droogterampfonds en speel
steeds ‘n sentrale rol, veral in hierdie
distrik.
Daar is dus geen twyfel dat groot
skoene gedurende hierdie tyd volgestaan moet word in landbou, met
ander wat weer die grense verskuif
om die standaarde vir die toekoms te
vestig.

51 Wen met Hannon
52 Wen ‘n kopie van Jou 		
voetpad na vrede

VROUE
52 Milanie Vosloo

Dui Senwes Scenario-artikels aan
wat beskikbaar is op Senwes se
webtuiste by www.senwes.co.za.
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REDA K TE U R SBR I EF

Kameraadskap
S

oms soek ’n
mens na ’n
idee, begrip of
woord om produ
sente te omskryf.
Tydens die afgelope
droogtetyd was ’n
mens dikwels stomgeslaan deur
produsente wat mekaar bystaan
en lede van die publiek of maatskappye wat in die bresse vir
produsente tree.
Werklike kameraadskap. Maar
wat is kameraadskap? Kameraad
skap is ’n gevoel van goeie vriend
skap tussen ’n groep mense. In
dié geval is dit ons produsente.
Ons kan almal hiermee
vereenselwig. Van kleins af word
die begrip aan ons verduidelik, soos in Brakanjan en die
Drie Musketiers. Die verhaal
is afkomstig van ’n 17de eeuse
musketier genaamd D’Artagnon.
Charles Ogier de Batz de
Castelmore, Comte d’Artagnan
het as kaptein van die Musketiers, Louis XIV gedien en het
gedurende die Franse en Nederlandse oorlog gesneuwel. Sy lewe,
hoewel fiksie, is baie interessant.
Dit is hier waar die benadering
van “een vir almal en almal vir
een” ontstaan het. Stanley Kauff
mann het in die New Republic
daarna verwys dat die troepe in
Vietnam “mekaar het en niemand
anders as net mekaar nie”.
Ons fokus in hierdie uitgawe
val op Bultfontein. Waar daar ook
kameraadskap onder produsen
te is. In Kollig fokus ons op
die voorsitter van Bultfontein
Distrikslandbou, Herman
Meiring, wat ook almal in ‘n
sisteem saamspan om Bultfontein te verbeter. Die gebied
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speel ook ’n groot rol in die
voedselmandjie van Suid-Afrika.
Kameraadskap word ook in
dié gebied gesien, met Senwes as
deel van die landbougemeenskap
wat voer aflewer en sisteme skep
om die dreigende waterprobleme
in die Bultfontein, Hoopstad en
Kroonstad gebiede aan te spreek.
Opkomende produsent, Bora
Monyatsi, vertel dat hy, eers
nadat hy begin boer het, hierdie
kameraadskap tussen produsente
werklik begin verstaan het.
Met die jagseisoen op hande
het ons in hierdie uitgawe twee
jagrubrieke, dié van Jaco Kruger
en Frans Dreyer, vir die jagentoesias binne die produsent.
Kameraadskap word ook by
Senwes Equipment gekweek
en ons sien dat daar vanjaar 16
tegnici onder John Deere se top
50 kandidate is. Ons verwelkom
ook amptelik vir Gerrit Maritz
as kameraad en nuwe finansiële direkteur by Grasland.
Luan van der Walt van die
Universiteit van die Vrystaat deel
met ons sy rubriek oor presisieboerdery, wat aanhaak by die
rubriek van Susari, naamlik Safex
Scenario’s, Thys Grobbelaar se
Druppels op die Dak en Graanmarkvoorsuitsigte. Daar word ook
aandag geskenk aan die geestelike sy met rubrieke van Willie
Botha, Carel Botma, Milanie
Vosloo en Jenny Matthews.
Dit is net met samewerking en
werklike kameraadskap dat ons
hierdie moeilike tyd te bowe kan
kom en die toekoms kan aanpak.
“Een vir almal en almal vir een!”

Aubrey Kruger
REDAKTEUR
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Alle regte van die inhoud van Senwes
Scenario word voorbehou ingevolge die
bepalings van Artikel 12 (7) van die Wet op
Outeursreg.
Die eienaar en uitgewer aanvaar nie
aanspreeklikheid vir enige uitlatings in
advertensies, promosie-artikels of deur
medewerkers nie.

A L L E S E N N O G WAT

•••

Pieter & Tshepo
Hamish McBain
Afgetrede Uitvoerende
Direkteur, Tiger Brands Bpk
oor beleide in Suid-Afrika
“ Ons is nou in beseringstyd
- ons moet nou regtig om
die tafel begin beweeg.”

Volstoom op pad na ’n Nasie in Gesprek

Oraloor
gehoor...
Jannie de Villiers
Hoof Uitvoerende
Beampte, Graan SA
“Die boere dink alreeds aan
volgende seisoen. Dit het
nie net water gereën nie,
dit het hoop gereën.”
Kobus Steenekamp
Besturende Direkteur:
Monsanto SA
“Daar is baie risiko’s. Een
risiko wat ons moet bestuur
is die risiko van verkeerde
inligting. Een onbesonne
boodskap, facebook of twitter
plasing kan baie skade verrig. Ons moet dit bestuur.”

Gerhard van der Ryst
Takbestuurder by die
Senwes Village Hinterland
tak in Bultfontein
“Na die 105 mm reën wat
vanaf 4 tot 6 April vanjaar
by Bultfontein geval het,
is daar ’n positiwiteit wat
ongelooflik is. Reën is lewende
water en met die Skepper kan
mens alles te bowe kom.”
Mike Schüssler
Direkteur en eienaar
van Economists.co.za
“Ons marsjeer na 10
miljoen werklose mense
in Suid-Afrika.”

Danie Minnaar
Produsent van Bothaville
en ’n lugballonentoesias
“In beide gevalle, boerdery en
lugballon, is jy buite in die
natuur, tussen twee gebiede. Soos
met boerdery is jy totaal van die
natuur afhanklik. Net soos met
boerdery gaan dit oor gevoel, jy
soek lugstrome.’n Stokperdjie gee
jou ’n wegkomkans wat jou positief
beïnvloed. Dis ’n omgewing wat
jou buiterealiteit ’n toevlug gee
na ’n ontspanne atmosfeer.”
Dan Kriek
Voorsitter van Vrystaat Landbou
en Ondervoorsitter van Agri SA
“Met hulp van die regering kan
ons boere volgende jaar weer ’n
oorskot mielies produseer. Maar
as ons nog nie verstaan dat die
regering sal moet help nie, gaan
almal dit ná vanjaar verstaan.
Die Suid-Afrikaanse boer het nog
altyd die verbruiker gesubsidieer.
Ons gaan vanjaar leer wat dit
beteken as hy nie meer kan nie.”
Milanie Vosloo
Scenario rubriekskrywer by die
Agri SA kongres by Nampo Park
“Ek dink God is mal oor boere.”

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 • JUN/JUL 2016
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HO OFAR TI K E L

AUBREY KRUGER

Droogte!

Droogtepille word by die
Senwes Bultfontein Silo
afgelewer.

Staan saam vir Hoopstad en Bultfontein
MET DIE DROOGTE
WAT DIE HOOPSTAD EN
BULTFONTEIN OMGEWING
IN ‘N WURGGREEP
HET, HOU SENWES
ONVERPOOSD AAN OM
HIERDIE AREA IN DIE
TSWELOPELE DISTRIK TE
ONDERSTEUN.

AGRI SA DROOGTERAMPFONDS
Die Agri SA Droogterampfonds
wat met Senwes as stigtersvennoot in 2015 van stapel gestuur
is, het in Mei 2016 gegroei tot
’n massiewe R14 miljoen. Die
Vrystaat, Noordwes en NoordKaap provinsies was die ergste
getref en Noordwes het tot op
hede R3.1 miljoen uit die fonds

ontvang, Vrystaat R2.9 miljoen
en die Noord-Kaap R2.3 miljoen. Die fonds bereik talle en
in totaliteit is daar 150 dorpe
betrokke - 41 Vrystaatse dorpe,
35 uit Noordwes, 38 uit die WesKaap en 23 uit die Noord-Kaap.
Dié area is ook die kern van die
Senwes gebied, wat veral hard
getref is.
Die aantal kommersiële produsente wat bygestaan is beloop
10 599, waarvan 1 566 beginner
produsente is, asook 8 657 plaaswerkers en gemeenskapslede wat
water en kospakkies ontvang het.
39 729 bale voer is geskenk, met
26 580 sakke voerkorrels, 200 000
liter water en 532 trokke wat
bogenoemde vervoer het.
SENWES VAT RAAK MET VOLGEHOUE
DROOGTEHULP
Senwes het onlangs ook hulp
spesifiek aan die Bultfontein
en Hoopstad omgewing ver-

Uittredende voorsitter
van Bultfontein
Distrikslandbou, Kobus
Steenekamp, ontvang die
droogtepille
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leen in die vorm van 516 sakke
droogtepille in April (303
aan Bultfontein en 213 aan
Hoopstad). In Mei is ’n verdere 216 bale voer tussen die
twee dorpe verdeel. Hier speel
Grainovation, wat die skenkings
gratis vervoer het, ’n kardinale rol.
’n Bykomende 15 vragte moet nog
gratis vervoer word. Daar is nog
skenkings in die pyplyn, sowel as
ander vervoermaatskappye wat by
die projek wil aansluit.
WATERTEKORT OP DIE DORPE
Senwes se waterprojek het al in
2015 afgeskop met water wat
deur personeel en lede van die
gemeenskap geskenk is. Duisende
liters water is tot dusver op talle
dorpe afgelewer.
Senwes het selfs water wat
by die silo gepomp word, na
Hoërskool Bultfontein begin
kanaliseer om met die waterpro
bleem te help. Daar is ook twee

Kospakkies word na
behoeftiges in die
Tswelopele distrik versprei.

HO O F A R T IKE L

Watertekorte

•••

behaal krisisvlakke in
Tswelopele-gebied
Grainovation verskaf die vervoer van die bale en droogtepille
na die droogtegeteisterde dorpe, Hoopstad en Bultfontein.

tenks van 130 000 en 90 000
liter deur die gemeenskap opgerig
om water te berg wat drink- en
besproeiingswater insluit, volgens
skoolhoof Jaco Kotze. Die voorsitter van die skool se beheerliggaam, Johan Pienaar, vertel dat
die hulp aan die skool ’n bespa
ring van tot R8 000 per maand
in die waterrekening van die
skool meebring in hierdie tyd.
DIE HUIDIGE SITUASIE
Die voorsitter van Bultfontein
Distrikslandbou, Herman
Meiring, beaam dat slegs sowat
10% mielieaanplantings gedoen
is, 15% sonneblom en 1%
sojabone en grondbone. Die
voorsitter van Hoopstad-Suid
Boerevereniging, Riaan Taljaard,
het op sy beurt gesê dat die
mielieaanplantings in hulle area
ook 10% beloop en laat sonneblomaanplantings beloop sowat
30% van die normale aanplan
tings.
REËN
Volgens beide Meiring en
Taljaard het hulle slegs 30 mm
reën tussen September 2015 en
Januarie 2016 ontvang, wat die
gebied lam gelaat het. Daarna het
daar sowat 270 mm tot 320 mm
reën vanaf 18 tot 22 Januarie en
weer vanaf 4 tot 7 April geval.
“As gevolg van die laat reën
is die hergroeiperiode van gras
in die weidingsgedeelte van
Bultfontein baie beperk,” het
Meiring aangevoer. Vee is derhalwe verkoop en slegs kernkuddes

is oorgehou vir die voortbestaan
van die produsent en sy werkers.
DIE IMPAK SLEGS OP HIERDIE AREA
Die impak is groot aangesien
daar sowat 183 000 hektaar land
ter sprake is met 86 000 hektaar
by Bultfontein en 84 000 by
Hoopstad. 8 000 hektaar en
5 000 hektaar is onderskeidelik
onder besproeiing by die twee
dorpe.
WATER
Die gebied ontvang 99% van sy
water van die Erfenisdam, wat
tans slegs 10.25% vol is. Daar is
ook al vir ’n geruime tyd waterbeperkings op die dorpe en water
is net op sekere tye beskikbaar.
Huidige skattings is dat die dorpe
nog net tot 17 Oktober 2016 van
water voorsien sal kan word.
KOSSKENKINGS
Die gemeenskap is ook besig met
voedingskemas en kospakkies
wat aan behoeftige kinders by
skole in die omliggende streek
uitgedeel word. Verdere proble
me wat ervaar word is dat daar
minder van seisoenswerkers
gebruik gemaak word. Dus is
daar ook minder geld in omloop,
wat weer sy eie probleme meebring. Benewens lae aanplantings, min reën en watertekorte is
kontantvloei dus ’n addisionele
probleem.
Vir meer inligting of om hulp
aan te bied, kontak Herman
Meiring by 083 292 3427 of vir
Riaan Taljaard by 082 856 6533.

DIE LANDBOU-UNIES van
Bultfontein en Hoopstad-Suid
doen ’n beroep op almal in die
gebied, en inderdaad regoor die
land, om bystand te verleen aan
die Tswelopele Munisipaliteit en
gemeenskap in hul stryd teen die
droogte deur gebottelde water aan
die betrokke dorpe te skenk. Besoek
die Tswelopele Water Shortage and
Animal Feed Project facebook-blad
vir meer inligting.
Almal wat wil help kan gebottelde water aflewer by die Senwes/
Hinterland takke in Bultfontein en
Hoopstad respektiewelik. Indien
u sou verkies om ’n finansiële
bydrae te maak, deponeer asseblief enige bedrag in die volgende
bankrekening: Bultfontein Distrik
Landbou-unie, ’n nie-winsgewende
organisasie, by ABSA Bank,
Rekeningnommer: 9260809457,
Tak: Bultfontein, Takkode: 334235.
’N OPSOMMING VAN DIE SITUASIE
Die Erfenisdam verskaf sowat 99%
van die water wat benodig word in
Bultfontein en Hoopstad via die
Vetrivier. Die damvlakke is tans op
’n skrikwekkende 10,25%, wat beteken dat, teen die huidige gebruiks
tempo, daar slegs tot 17 Oktober
2016 water aan die dorpe verskaf sal
kan word!
Die krisis is ’n realiteit en dit
stuur af op ’n ramp vir mens en dier.
Mede-Suid-Afrikaners, maatskappye
en ander organisasies word versoek
om bydraes te lewer ten einde ons te
help om die verlammende effek van
die droogte te bekamp.
Kontak asseblief die voorsitter van die Bultfontein Distrik
Landbou-unie, Herman Meiring by
0832923427 of stuur ’n e-pos aan
geluk@absamail.co.za om uit te vind
hoe jy ’n verskil kan maak.
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A REAF OK U S

Die Bultfontein silo was die grootste silo in die
Suidelike Halfrond toe dit in 1964 opgerig is.

AUBREY KRUGER

Bultfontein
bult sy spiere

BULTFONTEIN BULT
SY SPIERE AL VIR BAIE
LANK - INDERDAAD AL
SEDERT 1874 TOE DIE
DORPIE SY ONTSTAAN
GEHAD HET. DIE AREA
WAAR DIE DORPIE GELEË
IS, IS GEKOOP DANKSY
‘N PAAR SKENKINGS
WAT TOE ONTVANG IS
EN SEDERTDIEN HET
DIE AREA MET RASSE
SKREDE GEGROEI, VERAL
NADAT BULTFONTEIN IN
1938 TOT MUNISIPALE
GEBIED VERKLAAR IS.
BULTFONTEIN HET SY
NAAM TE DANKE AAN ‘N
FONTEIN TEEN DIE BULT.

6

TWEE DELE MAAK DORP UNIEK
Bultfontein, wat in die hartjie van
die Vrystaat geleë is, is ’n interessante landbougebied wat in twee
spesifieke gedeeltes verdeel is,
naamlik die noorde en die suide.
In die noorde is die saailande en
in die suide die groen weivelde.
Die ouer garde het altyd gesê dat
die suide die ‘ultimate’ is, want
dit reën altemit daar. Hierdie
skeidingslyn is duidelik vanuit die
ruimte sigbaar.
UIT DIE VERLEDE
Dit is interessant dat daar vandag nog tonnels is wat die boere
gegrawe het om tydens die Anglo
Boereoorlog (1899 – 1902) vir
die Engelse weg te kruip – dit
is op die plaas Terra Firma. Van
die plaaslikes vertel dat daar nog
sowat 500 meter se tonnels is.
Bultfontein is ook ’n dorp van
eerstes met die eerste vliegtuig
wat in 1907 daar begin bou is.
In landbouterme is die eerste
landbouverband in die Vrystaat
in 1923 ten opsigte van die plaas
Panfontein in die distrik toege
ken. Nog interessanthede van die
verlede is dat koning George VI,
sy gade en dogters Margaret en
Elizabeth die dorp in 1947 besoek
het en die hele dorp was in rep en
roer met die vliegveld en paaie wat
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Sedert 1874! Bultfontein is vanjaar
142 jaar oud en sal in 2024 sy 150 jaar
vieringe hou.

gebou en opgegradeer is.
Jare later, in 1965, het die
Bultfontein Gholfbaan ook tot
stand gekom met sy 18 bowwe
en 9 setperke waarop selfs Gary
Player al kom speel het.
’n Skouspel vir die plaaslike
gemeenskap was in die 1980’s, toe
trekker op trekker ’n ry van ’n paar
kilometer by die Bultfontein Silo
gevorm het met tot agt rye voor
die silo sigbaar. Verder is dit uniek
dat die klein dorpie ook sy eie
vliegveld met ’n 1.2 km geteerde
aanloopbaan het.
DROOGTESEISOEN
Tydens die afgelope erge droogte
was hierdie area die brandpunt
met min reën. ’n Mens kan bo
vanaf die Bultfontein silo duidelik
die effek van die droogte sien.
Die gebied produseer vandag
mielies, sonneblom en koring,
maar in die verlede is selfs katoen
en aspersies daar verbou.
BOERDERY IN DIE OMGEWING
In terme van beesrasse is daar
omtrent 10 verskillende rasse by
die talle stoeterye in die omge-

A R E A F O K US
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Die Senwes Village Hinterland tak in Bultfontein is
al amper 26 jaar oud nadat dit op 9 November 1990
geopen is.

wing, met onder ander Brangusse, Friese, Holsteins,
Bonsmaras, Simentallers, Herefords, Braffords en
Limousines, om net ’n paar op te noem. Dan is daar
ook baie wolprodusente in die omgewing wat met vleisen wolmerino’s boer. Daar is al tot soveel as 180 000 kg
wol in ’n seisoen geproduseer. ’n Nuwe tendens is merino’s en lusern.
Dan is daar ook baie produsente wat klein
wildskampies oprig met onder andere vlaktewild,
swartwitpense, buffels en selfs leeus.
BEKENDES VAN HIERDIE AREA
Bekendes uit Bultfontein is mense soos oud-polisiekommissaris George Fivaz en sy tweede in beheer,
Mike Bester. Dan ook die groot sakeman van Toyota
en McCarthy, Brand Pretorius. Hier is ook ‘n hele paar
uitstekende sportmanne in verskeie sportsoorte, wat
selfs skyfskiet, kragoptel en saalperde insluit.
HOËRSKOOL BULTFONTEIN
Oral waar jy gaan vertel almal dat een van die uitvoerprodukte van Bultfontein die skool is. Die skoolhoof
van Hoërskool Bultfontein, Jaco Kotze, vertel dat dit
sekerlik is omdat die skool vir die afgelope 15 jaar 'n
100% matriekslaagsyfer het en jaar-op-jaar onder die
bestes in die Vrystaat tel. Die skool is reeds in 1881
gestig en die skoolgebou is ook een van die uniekhede
op die dorp.
BULTFONTEIN DISTRIKSLANDBOU
Die voorsitter van Bultfontein Distrikslandbou,
Herman Meiring, vertel dat hulle sowat 170 lede het
met twee studiegroep naamlik Grootpan en Midde-in.
Daar is ook ’n aktiewe jaggemeenskap met die
Cheetah Jagtersvereniging.
Bultfontein beskik verder ook oor ses voerkrale,
asook baie privaat meulens.
> VERVOLG OP BLADSY 9

Die eerste landdrosgebou is in 1951 gebou.

Trekker op trekker
in die 1980’s met
baie produsente
wat wag om
hulle graan by
Bultfontein silo te
lewer.
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Die moderne boer staar talle uitdagings in die gesig en moet verskillende baadjies dra
om hulle te oorkom. Jy sien om na jou plaas, jou werkers, jou bates, jou huis en jou gesin.
Santam verstaan hoe baie van jou verwag word en daarom neem ons ’n wetenskaplike
benadering tot die beskerming van jou oeste, sowel as jou boerdery- en persoonlike bates.
Want ons glo jy verdien uitsonderlike versekering. Vir meer inligting, bel jou makelaar of
besoek www.santam.co.za/products/agriculture. Santam. Regte, egte versekering.
Santam is ’n gemagtigde finansiële-diensverskaffer (lisensienommer 3416).

KINGJAMES 34356A

VANDAG SE
BOERE IS
MEER AS
NET BOERE.

A R E A F O K US

Bultfontein bult sy spiere
> VERVOLG VAN BLADSY 7
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Die NG Moedergemeente
by Bultfontein.

PEKANNEUTE
Daar word selfs pekanneute in die
omgewing verbou met ’n addisionele 5 000 hektaar wat in die
volgende vyf jaar beplan word.
KERKE
Kerke is daar in oorvloed op
die dorp. Dit sluit in die NG
Moederkerk, NG BultfonteinOos, Gereformeerde Kerk asook
’n paar Charismatiese kerke in die
omgewing.
’n Ander ou gebou is die
landdroskantore in die dorp wat
in 1951 opgerig is en deur die
oud-minister van Justisie, CR
Swart, in gebruik geneem is.
BULTFONTEIN SILO
Die silo word bestuur deur Ina
Strauss wat een van slegs vier
vroulike silobestuurders in die
Senwes stal is. Sy is in beheer van
17 personeellede by Bultfontein
silo.
Bultfontein is een van Senwes
se grootste silo’s, met Wesselsbron,
Bothaville en Viljoenskroon die
ander grotes. Die silo was die
grootste silo in die Suidelike Half
rond toe dit in 1964 opgerig is.
Daar is nou 111 buise in totaal.
Dié Keeve Steyn Silo het 99 buise
(60 ronde en 39 sterbuise) en die
nuwe silo het 12 ronde buise. Die
silo is reeds in 1964 gebou en die
nuwe silo is in 1982 bygevoeg.
Die Keeve Steyn silo is ook
die grootste in die Senwes-stal,
met Kroonstad, Theunissen en
Wesselsbron 234 die ander Keeve
Steyn silo’s by Senwes. Daar word
hoofsaaklik mielies, sonneblom en
koring ontvang en hoewel spoorvervoer te sprake is, is dit maar
minimaal.
Strauss vertel dat die silo’s
97% tot 98% vol was oor die

laaste twee seisoene en by tye het
hulle al tussen 3000 en 5000 ton
graan per dag ontvang. ’n Ander
uniekheid is dat daar 24 uur per
dag water uitgepomp word vanweë die feit dat Bultfontein silo op
’n watertafel geleë is.
Van silo’s gepraat - die impak
van landbou op die area is duidelik. Soveel so dat daar elke 10
kilometer vanaf Bultfontein na
Wesselsbron ’n silo geleë is, naamlik by Bultfontein, Protespan,
Willemsrus, Tierfontein en
Wesselsbron.
SENWES VILLAGE HINTERLAND TAK
Gerhard van der Ryst is die takbestuurder by die Senwes Village
Hinterland tak in Bultfontein.
Hy is hier in beheer van 55 personeellede.
Die Senwes Village Hinterland
tak in Bultfontein is al amper 26
jaar oud nadat dit op 9 November
1990 geopen is. Dit is op die ou
sportgronde van die dorp aan die
noordekant geleë. Daar is in die
1920’s ’n graanstoor opgerig en
die stigterslede was bekendes soos

Gereformeerde Kerk
Bultfontein.

die Calitze, Cronje’s, Coetzee’s
sowel as die Bredenkamps, wie se
name onder andere opgeteken is.
In 1939 is daar ’n meganisasietak
geopen en in daardie selfde jaar is
’n nuwe graanstoor opgerig. Uit
die meganisasietak het ’n handels
tak gevloei.
Soveel mense het oor die jare
bydraes tot die groei van Bult
fontein gelewer. Soos Meiring dit
stel: “Elkeen het al ’n steen hier
gelê.” Talle projekte word steeds
geloods om die dorp op te gradeer
met die oog ook op die 150 jaar
vieringe in 2024. Hou aan om jou
spiere te bult, Bultfontein!
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Meiring dra sy gemeenskap
op die hart

Herman se trots!
Die M eir ing fam
ilie is agter Herm
Tertia, sy dogter
an M eir ing by
Aletia, sk oonseu
sy vrou
n Dirk Gouws,
en dogter Anne
Heel voor is di
ke.
e derde dogter
in die familie, Da
rien.
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NÓG 'N SENWES PRODUSENT WAT SY
DISTRIK ONDERSTEUN.

W

at is ware geluk? Dit bly
soms ’n onbeantwoorde
vraag vir soveel mense. Die ele
mente van geluk is egter duidelik
te sien op die plaas Geluk, wat
behoort aan Herman Meiring,
Voorsitter van Bultfontein
Distrikslandbou.
Herman, wat pas 51 jaar oud
geword het, boer op 500 hektaar
en benewens mielies, boer hy
ook met skape, beeste en varke.

10 JUN/JUL 2016

Bykomend huur hy ook sowat 340
hektaar op Plessisdraai. As trotse
vierdegenerasieprodusent naas
Oupas Albertus en Charles en Pa
Albertus is Herman aan die stuur
van sake op dié plaas. Hy boer die
afgelope 28 jaar, sedert 1988, al
hier.
DROOM
Sy droom is om by die definisie
van geluk uit te kom. Jan Pienaar,

• SENWES Scenario

tesourier van Vrystaat Landbou,
vertel dat Herman se visie nie net
op homself gesentreer is nie. Dit
is die kruks van Herman, perfek
in een enkele sin omskryf. In sy
eie woorde is boerdery vir hom ’n
voorreg. “Dit is ’n plesier vir my
om met my hande in die grond te
kan werk en ’n sukses daarvan te
kan maak.”
SY TROTS
Sy familie is sy trots en hy en
sy vrou Tertia is reeds 28 jaar
getroud. As ’n man wat nie sy eie
beuel blaas nie, stap Herman uit
sodat Tertia hom kan beskryf. “’n

KO L L IG

•••

Herman Meiring en sy vrou Tertia.

Herman boer met onder
andere beeste, skape en
varke.

Man wat altyd sy hulp aanbied, al
benadeel hy homself.” Hulle spot
dat hulle eintlik hul hele lewe lank
al saam is, want hulle is immers
in dieselfde hospitaal gebore,
slegs vier dae uitmekaar. Hulle
kroos bestaan uit Anneke, Aletia
en Darien en sommer gou voeg
hulle Dirk Gouws, ’n produsent
van die distrik, se naam by. Hy
is met Anneke getroud. “Hulle is
ons kinders. Ek sê graag hier ook
dankie vir my vrou en kinders.
Hulle kom gewoonlik tweede met
die ‘sport’ waarmee ons besig is.”
DIE HELE BULTFONTEIN
Naas die familie is die hele
Bultfontein distrik op sy hart.
Soos jy deur die Bultfontein
area navraag doen, kom jy agter
Herman is waarlik soos ’n pa vir
die gemeenskap. Iemand wat
uitkyk vir hulle. G’n wonder dat
Herman, saam met nog ’n paar
ander, op ’n stadium 52 projekte
gelyklopend bedryf het. Onder
hierdie tel die lughawe, paaie en
talle ander.
SAMEWERKING
Herman voeg by dat ’n mens
niks sonder samewerking en
kommunikasie kan regkry nie. Hy

glo daaraan om oral betrokke te
wees. Hy was vanaf 2008 tot 2012
die voorsitter van Bultfontein
Distrikslandbou en in April 2016
is hy weer tot die amp verkies.
Samewerking en kommunikasie
van bo tot op grondvlak sorg dat
die regte seine uitgestuur word.
Hy organiseer sommer vinnig ’n
samekoms. Hoekom? “Een ding
het ek geleer. ’n Mens praat altyd
saam met mense, mens praat nie
alleen nie.”
WERKERS
Sy deernis met die hele Bultfontein
syfer ook deur na sy werkers.
Na talle mense werk kom soek
het, het Herman in 2015 besluit
om ’n werkskeppingsprojek van
die grond af te kry. Dit is ’n
plaashekprojek waarby ’n hele
paar werkers betrokke is. Die
manne is baie gelukkig hier op
Geluk en kry behuising, ’n salaris
en ’n kommissiestelsel is ook
van krag. Herman noem dat die
projek tans, vanweë die droogte,
meesal op ’n bestellingsbasis werk,
alhoewel hulle besig is om reg te
maak vir die mark wanneer die
landbousektor weer sy kop oplig.
Hy wil graag hier ook met Senwes
saamwerk. Herman is al sedert

1988 as lid by Senwes betrokke
en doen sy aankope deur Senwes.
Die Landboudienste-afdeling doen
ook kartering vir Herman.
HERMAN STAAN ALTYD OP
Geanker in sy geloof het Herman
al donker tye in boerdery beleef,
maar die gemeenskap is wonderlik
hier in Bultfontein waar mense
mekaar probeer help.
> VERVOLG OP BLADSY 12
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Herman Meiring
> VERVOLG VAN BLADSY 11
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DIE DROOGTETYD
Herman vertel dat die droogte “’n ou
maar terugsit.” Hy was self al desperaat
toe hy in 2002 ’n veiling gehou het
en alles moes verkoop. Juis as gevolg
daarvan het hy besluit om sy risiko’s te
verlaag deur nie vanjaar te plant nie. “Ek
het my strategie aangepas en meer op vee
gekonsentreer.”
Hy wys daarop dat ’n mens so dikwels
hoop dat droogte net deel van ’n siklus is.
“Dit kan dalk net ’n siklus wees, maar ek
glo daar is ’n boodskap in die siklus. Die
droogte is ook ’n siftingsproses.”
GEBALANSEERD
Soos ek deur die Meiring-huis loop,
besef ek gou dat gebalanseerdheid nog
’n g-woord is wat na Geluk lei. Herman
het ’n massiewe gimnasium, wat hy self
gebou het, waar hy en ’n paar ander
produsente so drie maal ’n week saam
oefen. Jag en visvang is ook twee van sy
passies.
Voor ek loop het die stewige boer nog
’n laaste brokkie raad. “Doen dinge nou,
eendag kom nooit. Dit wat jy nou doen
moet jy ook geniet.”
So is Herman besig om geluk te vind
op die plaas Geluk deur elke dag voluit
te leef.

PRO MO SIE -A R T IKE L
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NASIONALE VOETSPOOR

D

   ie toekomsdroom van Ters

Pretorius van Telwiedré
Voere om die handelsmerk lands
wyd uit te brei, het daartoe gelei
dat satellietfabrieke (of -aanlegte),
in vennootskap met ander families,
ontwikkel is.
Telwiedre Voere, wat in 1997
ontstaan het, het in 2012 in vennootskap met die Botha-familie
van Vissersdam in die Trompsburg-distrik, sowel as met die Van
Zyl-familie van Thuso Meule by
Bothaville in 2014 gegaan. Johan
Botha is die direkteur van die
Trompsburg-aanleg en Thabo van
Zyl is die direkteur van die Thuso
Voere-aanleg.
Die aanleg op Trompsburg
spesialiseer in die vermenging van
skaapprodukte, maar kan ook lekke vervaardig en die twee aanlegte
in Heilbron, sowel as die een in
Bothaville, is multispesie-meulens,
wat lekke afsonderlik kan vervaardig.
Dit maak dit moontlik om
Telwiedré-produkte so wyd as die
Oos-Kaap, Noordwes, Vrystaat,
Gauteng, dele van Limpopo en
KZN te kan versprei.
Bemarkers is aktief besig in
al die streke om bestaande en
voornemende klante van raad te
bedien. Telwiedré maak gebruik
van die beste veevoedingkundiges
ter wêreld om die bemarkers in hul
taak by te staan.

Telwiedré Voere is geakkrediteer
by en word gereeld geoudit deur
Dekra (ISO9001:2008); AFMA
(Safe Feed for Safe Food), sowel as
AfriCompliance wat spesialiste
is in Afrika vir die bestuur van
risiko’s en die nakoming van wetlike vereistes in die veevoerbedryf.
Dit is om te verseker dat Telwiedré
Voere se bestuur- en kwaliteit
stelsels op wêreldstandaard is en
bly.
Die drie direkteure (eienaars)
van die verskillende aanlegte is
almal aktiewe produsente en het
dus baie empatie met die omstan-

dighede van produsente. Weens
die onlangse en huidige landswye
droogtetoestande doen hulle alles
binne hul vermoë om produsente
by te staan. ’n Bewys van hul
ondersteuning aan produsente is
die droogtehulp en -promosies
(spesiale korting) wat einde Desember 2015 aangebied is en weer
tans via koöperasies of handelswinkels op sommige produkte van
krag is.
Kontak gerus die
hoofaanleg op Heilbron by
058 852 2742 vir meer inligting.

Pieter Möller,
Johan Botha,
Thabo van
Zyl en Ters
Pretorius
tydens die
opening van
Thuso Voere.

Telwiedré se produksie-aanleg, Heilbron
SENWES Scenario • JUN/JUL 2016
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ONTMOET BORA
MONYATSI, ’N ENERGIEKE EN BELOWENDE
JONG BOER! DIE
MEESTE BOERE BEGIN
REEDS OP ’N BAIE
VROEË OUDERDOM
LEER OOR BOERDERY
DEUR DEEL TE WEES
VAN DIE DAAGLIKSE
BOERDERYA KTIWITEITE
OP ’N PLAAS. DIT WAS
EGTER NIE DIE GEVAL
MET BORA NIE.
GEDWING OM TE BOER
Bora is letterlik geforseer om te
gaan boer toe beide sy ooms, Pule
Monyatsi en George Letlojane,
binne ’n jaar na mekaar oorlede
is in 2013 en hy vanaf 2014 hulle
skoene moes volstaan. Sy pa Wesley, wat ’n sekuriteiteklerk by Senwes hoofkantoor in Klerksdorp
is, was die een wat besluit het om
Bora aan die diep kant in te gooi.
DIE BEGIN
Die enigste opsie wat om te leer
swem. Bora was doodbang vir
beeste as ’n kind. Hy het egter die
uitdaging aanvaar, met ’n brokkie
raad van sy pa. “Jy moet boer vir
die liefde daarvan - nie vir geld
nie.” Daarmee het sy passie vir
boerdery begin ontwikkel.
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Verskillende wêrelde! Bora se plaas is in die voorgrond met Sasolburg, Vanderbijlpark en Vereeniging in die agtergrond.

Sy gunsteling is ’n ou foto van
homself, met ’n boerbok, en sy
oupa, Andrew Aphiri. Hy dink
dikwels daaraan dat die foto hom
die idee laat kry dat hy gebore is
om te boer.
’n Mens moet sommer van
meet af aan besef dat jy foute gaan
maak. Toe hy vir die eerste keer
begin plant het, moes hy summier
ophou nadat een van sy werkers,
Elias Dlamini, hom daarop gewys
het dat hy nie ’n merker gebruik
het nie. Alhoewel hy toe reeds twee
hektaar mielies geplant het, moes
hy eenvoudig stop en oor plant,
maar hy het uit sy foute geleer.
Nou, na twee jaar op die plaas,
is hy vol selfvertroue en weet hy
presies wat hy wil hê. Hy ken
onder meer die verskillende kultivars, hy weet hoe om ’n trekker
te bestuur, hoe om te plant en die
grond voor te berei.
GROOTWORDJARE
Bora is in Mafikeng gebore en
praat vlot Engels. Hy is nou 29
jaar oud en ’n energieke jong man.
Hy het verskeie skole bygewoon
in Klerksdorp, Stilfontein en
Potchefstroom in die Noordwes
provinsie en in 2005 by Milner
High School gematrikuleer. Bora
het Siviele Ingenieurswese en In-
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ligtingstegnologie studeer voordat
hy oorgeskakel het na Bemarkingsbestuur, waarin hy ’n diploma by
Unisa verwerf het.
DIE JARE VOOR BOERDERY
Na voltooiing van sy studies het
Bora onder andere as rekeningadministrateur by Standard Bank
gewerk en as verkoopsman by
Discovery, voordat hy in landbou
“ingedwing” is.
SY PLAAS
Bora boer op die plaas Pula Ke
Khumo – Trading One. Rofweg
vertaal beteken dit “Reën is ’n
Geskenk”. Pula Ke Khumo beslaan
1 365 hektaar, waarvan 450 hek
taar bewerkbare grond is.
Die plaas het hierdie jaar
sy naam gestand gedoen, selfs
gedurende die droogte, aangesien
hulle volgens Bora 600 mm reën
oor die afgelope jaar ontvang het,
terwyl hulle normaalweg tussen
450 mm en 600 mm ontvang. Dit
was egter nie die geval op al die
plase in die Vereeniging gebied nie
- reën het plek-plek voorgekom en
baie boere was nie so gelukkig nie.
Bora het 600 hektaar gebruik vir
weiding en hy verhuur die oorblywende grond aan ander boere in
die gebied.

N UUS

Bora as kind saam
met sy oupa, Andrew
Aphiri.
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Hier is Bora se kinders
Onthathile en Leano.

SINVOLLE BOERDERY
Die familie het hierdie jaar besluit
om slegs 80 hektaar te plant in
’n poging om die risiko wat die
droogte inhou, te verlaag. “In
retrospek besef ek nou dat ons
meer kon plant, maar op daardie
stadium was die risiko te groot.”
Hy het besluit om 45 hektaar witmielies en 35 hektaar geelmielies
te plant. Toe Senwes Scenario hom
besoek het, was hulle besig met
die maak van bale om te verkoop.
Die verkoop van die bale en die
huurinkomste wat hulle ontvang
help met hul kontantvloeisituasie
- iets waarmee die meeste boere
bekend is.
PERSONEEL
Bora het twee werknemers op sy
plaas, wat hom met alles help. Hy
vertel dat daar vyf huise op die
plaas is wat hy van die regering
huur en waarin sy werknemers
en ander mense woon. “Ek sorg
vir my personeel deur ’n huis,
elektrisiteit en water aan hulle te
voorsien. ”
FAMILIE
Die vrou in Bora se lewe is Boitumelo en hulle ken mekaar reeds
sedert hul hoërskooljare. Hulle
het twee kinders, ’n seun Onthathile (2) en ’n dogter Leano, wat 5
maande oud is. Sy gesin woon in
Mafikeng maar hy besoek hulle so
gereeld as moontlik.
SY MENTOR
Sy mentor in boerdery is Herculas
Willemse, ’n groot kommersiële

Bora Monyatsi, ’n selfversekerde
jong boer op sy plaas.

boer in die gebied. Hy sê altyd ek
moet soveel as moontlik van hom
leer terwyl hy nog hier is, wat presies is wat Bora doen.
SENWES
Hy het groot respek vir Senwes
Landboukundige, Julias Ramohlabi. “Julias is soos ’n ouer broer vir
my. Ons respekteer mekaar en hy
het baie begrip vir my situasie.”
Benewens die ondersteuning wat
hy van Julias ontvang, lewer Senwes ook ander dienste, soos die
verskaffing van lenings aan boere.
Hy is ook gelukkig dat sy plaas
slegs 3 kilometer vanaf die naaste
Senwes silo is, naamlik Raathsvlei
silo.
MOTTO
Hy glo daaraan dat ’n mens nie
bang moet wees om jouself te wees
nie. As Christen maak Bora die
stelling dat hy sterk genoeg is om
all uitdagings te aanvaar. “As ’n
mens nie so nou en dan swaarkry
nie, sal jy nie in staat wees om uitdagings te bowe te kom nie. ”
MOEILIKE TYE
Bora erken dat dinge soms moeilik

kan raak. Wanneer dit gebeur pas
hy die raad toe wat hy by ’n motiveringspreker / sielkundige gekry
het. “Nou en dan gaan ek uit veld
toe en ek skree so hard as wat ek
kan. Ek het geleer om te skree waar
niemand my kan hoor nie. Die
veld is my terapeut.”
WAT HY GELEER HET
Een ding wat hy geleer het is dat ’n
boer se werk nie klaar is wanneer
die werksdag verby is nie. Hy het
ook geleer om sy besittings op te
pas. Hy verwys hier na veediefstal,
wat sedert 2014 al vir hom ’n
probleem is. Op een stadium is 52
beeste gesteel, waarvan 27 teruggevind is. Die kudde het sedertdien
tot 37 uitgebrei.
Na twee jaar in die boerdery
lyk dit of Bora hoogtepunte en
laagtepunte beleef het, wat hom
ongetwyfeld slyp tot ’n uitstekende
boer. Mag die naam “Geskenk van
Reën" 'n aanduiding wees van wat
in die toekoms vir Bora voorlê!
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HA N D E LSN U U S
Ben Burger hou
jou beursie in
veilige bewaring
as verhoudingsbestuurder op
Bultfontein

Ben Burger
dra jou beursie vir jou
Hier is Boeta du Toit (HUB, Agri NW ), Pierre Vercueil
(President, Agri NW ), John Griffiths (Agri NW Jongboer
van die Jaar), Callie Buitendag (Santam Landbou), Magnus
Theunissen (uittredende Voorsitter, Jongboervereniging,
Agri NW ) en Gideon van Zyl (nuutaangestelde Voorsitter
Jongboervereniging, Agri NW ).

Senwes borg Agri NW
Jongboervereniging
SENWES WAS weereens ’n borg van die Agri NW
Jongboervereniging se konferensie wat op 22 April
by die NWK Opleidingsentrum in Lichtenburg
gehou is. Die geleentheid is goed bygewoon deur
jong boere uit die Noordwes provinsie sowel
as plaaslike mediaverteenwoordigers. Verskeie
kundige sprekers het die konferensie toegespreek
oor sake wat betrekking het op landbou en die
landbouwaardeketting. Certisure se BD, Daan
Hugo, het Certisure se risikobestuursmodel met die
konferensie gedeel, wat aangesluit het by die tema
van die konferensie, naamlik “Bestuur van Kritiese
Landbourisiko’s”. Die konferensie is voorafgegaan
met ’n gala-dinee die vorige aand, waar mnr John
Griffiths aangewys is as die Agri NW Jongboer van
die Jaar.
Ander hoogtepunte van die konferensie het
voorleggings ingesluit oor die toekoms van
landbou deur mnr Jerome Yazbek, Direkteur van
AgriSig, ondersteun deur ’n paneel van AgriSig
bestaande uit mnr Danie Bruwer, Hoof van
Bemarking, mnr Marinus le Roux, Landboukundige
Produkontwikkeling en me Chantel Yazbek, HUB.
Mnr Jacques van Wyk, Silobestuurder by NWK
Silodienste, het gepraat oor “Hoe om jou land
boubesigheid met gemak te bestuur”, terwyl mnr
Claude Peters, BD van RenEnergy Africa ’n interes
sante praatjie aangebied het oor sonenergie in ’n aan
bieding getiteld “Neem beheer van jou energie”.
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H

oopstad se Verhoudingsbestuurder, Ben
Burger, bestuur sommer jou sake vir jou.
So sien Ben sy werk en hy noem dat hy sommer die
ouens se beursies wil dra.
As gebore Bultfonteiner het hy reeds in 1980
as handelsverteenwoordiger vir Senwes begin werk
en trekkers en implemente verkoop. Hy is in 1993
na die Handeldepartmente oorgeplaas as assistent
takbestuurder op Bultfontein en van 1996 tot 1998
was hy takbestuurder op Luckhoff. Hy was ook die
meganisasiebestuurder in Bloemfontein in 1999. Na
‘n kort breek as bestuurder by Afgri op Hoopstad, is
hy weer in 2005 terug na Senwes Bultfontein as insetbemarker, wat later na verhoudingsbestuurder ver
ander is. “Die ouens hier ken my gelukkig en danksy
die Here se genade kon ek weer terug op my spoor
kom.” Daar was dus dadelik ‘n vertrouensverhouding
en kon hy sy aandag fokus op verhoudings met al die
verskaffers.
Sy filosofie om die klant se beursie te dra, streef
hy al sedert sy begindae na en met sy produkkennis
ten opsigte van direkte insette, soos kunsmis en saad,
asook sy meganisasie agtergrond en 36 jaar ondervinding, is Ben die regte man vir werkgewer en klant.
Ben het werklik sukses behaal toe hy die omset by
Bultfontein van R26 miljoen in een finansiële jaar na
meer as R200 miljoen verhoog het. Hy het intensief
daarop gefokus om klante se besigheid na Senwes te
bring. “My verhouding met my klante is reg en Senwes het buitedien ‘n goeie produk.”
Die 67-jarige Ben geniet sy werk soveel dat sy
kontrak al vir die agtste keer hernu is. Hy sal voortaan steeds verhoudings bou en sy werk as verhou
dingsbestuurder van nou af amptelik as debiteure
klerk voortsit.
Ben is al vir die afgelope 38 jaar met Estellle
getroud en hulle het drie kinders. Tommie volg in sy
pa se voetspore en doen basies dieselfde werk as sy
pa by ENB, Bennie bestuur eiendomme en Riané is
getroud met ‘n jong boer van die omgewing, Theuns
du Bruyn.
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WILLARD BATTERYE

DENKSKUIWEND

Willard Batterye neem die voortou wanneer dit kom by
innoverende oplossings. Hetsy dit die nuutste Willard
“Super-Safe” reeks is, met “roll-over” tegnologie, of
batterye vir hoë verrigting, 4x4, landbou of ander
selfaangedrewe voertuie, Willard Batterye kan voorsien.
Nou met ’n 25 maande waarborg op die hele reeks,
bied Willard Batterye jou ’n verskeidenheid opsies
om van te kies, Willard Batterye verskuif jou denke.

Willard Batteries. The power of technology.
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Riaan Botes is Senwes Equipment
se werkswinkelbestuurder op
Bultfontein.

HA N D E LSN U U S

Riaan Botes

hou produsente se wiele aan die rol
DIS HOE Senwes Equipment
se werkswinkelbestuurder op
Bultfontein, Riaan Botes, sy rol
beskryf.
Botes bestempel sy afdeling as
absoluut kardinaal vir ’n produ
sent. Hulle is die skakel tussen
die klant, tegnikus en onderdele
afdeling. “Ons staan as’t ware in
besigheid met die boer. Ons is
eintlik sy vennoot, ons moet sy
besigheid se wiele laat rol en aan
die rol hou.”
Die 37-jarige Botes is uiters
bekwaam met 19 jaar se ondervin
ding by Senwes. Hy het in 1997 as
vakleerling by Bultfontein begin,
waarna hy in 2001 gekwalifiseer

het en aangestel is as tegnikus en
kontrakteur en in 2009 die werks
winkelbestuurder geword het.
Riaan se take behels onder
andere werksbeplanning, opstel
van onderdele, asook gewone dagtot-dag take. Hy glo daarin om ’n
klant te behou - “Die fokus moet
op die lang termyn wees en goeie
diens bring die klant keer op keer
terug.” Om sy punt te staaf noem
hy dat 80% of meer onderdele
deur die werkswinkel bestel word.
Hy geniet dit om met die produsente te werk. Bultfontein is die
droogste gebied in Suid-Afrika en
hy het juis hierdie jaar gesien hoe
produsente kan saamstaan, “Ons

ken en deel mekaar se sorge en dit
maak ons ’n hegte gemeenskap”.
Riaan is al 16 jaar met Adéle
getroud en het drie kinders Ruan
(9), Henry (6) en Riaan (2).
Hy is verseker uitgeknip vir die
pos wat hy beklee. Hy is ’n ekstrovert by uitstek en is ’n selferkende
“prater”. Hy voeg laggend by dat
min mense weet dat hy baie goeie
selfbeheersing aan die dag moet lê
omdat hy eintlik ’n kort humeur
het.

Almal op Bultfontein ken vir Sonja
BULTFONTEINERS KEN vir
Sonja Cloete. Sonja is al vir die
afgelope 14 jaar deel van Senwes
en is die junior graanverkryger by
Senwes. Sy het as graanadministrasieklerk begin werk, waarna sy
in 2004 tot junior graanverkryger
bevorder is.
Sy glo dat gesigswaar
de belangrik is.
Verder stel sy regtig
belang in produ
sente se boerderye
- “Om daar vir
hulle te wees.”
Sy dink Senwes
voer die botoon in
dié distrik. Sy
Sonja Cloete is jou
junior graanverkryger
op Bultfontein.
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noem dat hulle vinnig en effektief
is met die diens wat hulle lewer.
“Indien die produsente in die
oggend graan inry, kan ek reeds
binne vyf minute vir hulle al hul
vragte wys.” En omdat hulle baie
goeie diens lewer is hulle alom
bekend. “As iemand praat van
Senwes Graanverkryging dan weet
hulle presies wie hier werksaam is.”
Verder noem sy dat Senwes die
beste moontlike pryse gee en ’n
verskeidenheid transaksies bied.
Haar betrokkenheid help dié
introvert baie. Haar kos is een-toteen fokus.
Sy moet mense goed ken om
lekker te kan gesels en sy “ken
hierdie mense goed.” Sy sê vinnig
en maklik haar sê - van haar kollegas voeg by dat die boere mal oor
haar is, want sy gee vir hulle net
goeie diens.
Met ’n junior graanverkryger
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toekenning in haar kantoor is
dit maklik om te sien hoekom
hierdie 37-jarige so ’n suksesvolle
graanverkryger is.
Die Bloemfontein-gebore Sonja, wat op Theunissen skoolgegaan
het, vertel dat sy In- en Uitvoerbestuur by die Sentrale Universiteit
van Tegnologie in Bloemfontein
gestudeer het en haar Nasionale
Diploma in 2001 verwerf het. Met
Bemarking as hoofvak het dit haar
baie gehelp in haar pos, waar sy
ook met in- en uitvoere werk.
Vir die Bultfonteiners is dit
goed om te weet dat sy ’n draw
wer is en hou van padwedlope. In
2000 het sy al ’n Twee Oseane
Halfmarathon voltooi en in
Bloemfontein ’n 28 km wedloop.
Sonja is al vir 12 jaar met Gerrit
Cloete getroud en hulle het drie
kinders: Lenise (10), Lianie (8) en
Lize-Mari (3).

uppe marketing A13469

NUWE TEGNOLOGIE ... BETER PRESTASIE!
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Produseer die meeste vleis met die laagste koste per kilogram
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DJ van der
Linde spog
met sy 40 jaaroue planter.

2016 Vrystaat Landbou Jongboer,
‘n trotse Senwes klant
“EK HET AL VAN KLEINS
AF GEWEET EN GESÊ
EK KOM PLAAS TOE, EK
GAAN BOER! DAAR IS
NÊRENS ANDERS WAAR
EK WOU WEES NIE.”

D

ie sesde generasie Van
der Linde, DJ, is op 21
April 2016 tydens die Vrystaat
Landbou Jongboer glansgeleentheid by Monte Bello Landgoed
in Bloemfontein as provinsiale
wenner gekroon. Hier was Senwes
die medehoofborg van die Vrystaat
Landbou Jongboer-konferensie.
DJ is gemotiveerd om in sy
voorvaders se voetspore te volg en
voer aan dat sy oupa, DJ van der
Linde, in 1984 Mielieman van die
Jaar was. “Ek wil deel wees van ’n
goeie boerderygeskiedenis,” sê hy
ambisieus. “Ek het nooit gedink
dat ek die kompetisie sou wen nie.
Daar is groot boere daar buite en
ek sien myself nie as die top boer
in die omgewing nie, maar ek
probeer my bes en is trots om op
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gelyke voet met ander boerderye te
kan meeding.”
DJ het grootgeword op die
plaas St. Helena naby Vierfontein
en is tans die derde generasie op
die plaas. Hy is ’n trotse boer: “Ek
het alles van boerdery by my pa
geleer.” DJ het B.Ed Tegnika met
hoofvakke Motorvoertuigtegnologie en Pas-en-draai, aan die
Noordwes Universiteit, Potchefstroomkampus, gaan studeer. “Ek
het van kleins af allerhande goed
gebou en met my hande gewerk,
maar ook geweet dat ek gaan boer.
Ek het net gaan swot om vrou te
vang,” voer hy grappig aan. Hy het
sy sprankelende vrou, Rianette, op
universiteit ontmoet en is geseënd
met twee pragtige kinders, Divan
(6) en Suhanri (4). “Sonder my
gesin en in besonder my vrou, sou
ek nie vandag hier gesit het nie. Sy
ondersteun my op elke vlak van
die boerdery”.
DJ het volstoom in 2012 begin
boer toe hy die plaas by sy oorlede
pa, DJ van der Linde, geërf het.
Hy het die gemengde boerdery
stelselmatig uitgebrei tot 750
ha landerye en 150 ha weiding.

• SENWES Scenario

Die boerderyvertakking sluit in
60% witmielies, 10% geelmielies,
25% sonneblom en 5% beeste
(Simbras). Die een ding wat DJ
by sy pa geleer het en dit ter harte
geneem het is: “doen een ding
eenmaal reg”. DJ hou daarvan om
presies te weet wat in sy boerdery
aangaan. “Ek is pynlik netjies in
my werk.” Dit is daarom dat hy sy
planttegnieke verfyn en aanplan
tings en oeste met meer presisie
begin bestuur het. DJ is ’n trotse
Senwes-klant, “Ek sal altyd ’n pad
saam met Senwes stap. Hulle sorg
vir ons boere.”
Soos die spreekwoord lui: ’n
boer maak ’n plan. DJ gebruik
graag die toerusting, implemente
en vaardighede wat op die plaas
beskikbaar is om by die verande
rende omstandighede aan te pas.
“Ek het nie die nuutste implemente, trekkers en toerusting nie,
maar ek pas dit aan om steeds by
die toppunt van tegnologie en die
ontwikkelende bedryf te bly.” DJ
het ’n dorsmasjien, ’n Nigel Plen
42, waarvan die konsep in die
vroee 1930’s gedoen is, en die produksie daarvan in die sestigs. Dit
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a, Aaron
links is Phineas Kotol
Die boerderyspan. Van
mbeu,
No
on
Sim
e, Jan Majoro,
Motete, Petrus Motet
.
de
Lin
r
de
van
DJ
de en
Rianette van der Lin

is steeds in ’n 100% werkende toestand is. Hy het ook John Deere
trekkers uit die 70’s en 80’s. “Dit
is verseker kanniedood trekkers,”
sê DJ trots. Sy planter wat hy jaar
na jaar gebruik is al 40 jaar oud en
word opgekikker met die nuutste
tegnologie.
Prof. Pieter Fourie, Assosiaatprofessor by die Sentrale Universiteit vir Tegnologie (SUT) Vrystaat
Departement van Landbou en

sameroeper van die beoordelaars,
sê dat die droogtetoestande die
beoordeling bemoeilik het. Vir DJ
het die droogte hom nader aan
sy Skepper gebring en weer laat
besef waar alles vandaan kom. Hy
en sy werkspan (10 manlik en 3
vroulik) het saamgestaan en hard
gewerk om steeds ’n suksesvolle
oes te lewer. “Ek boer nie om geld
te maak nie. Ek boer vir 10 ander
gesinne.” DJ is ’n goedhartige man

wat betrokke is in sy gemeenskap.
Om ‘n paar voorbeelde te noem is
DJ betrokke by Graan SA en Vrystaat Landbou. Hy diens ook tans
die Vierfontein-pad en help ook
Vierfontein Polisiestasie sou hulle
probleme met hul voertuie kry. Hy
het ’n gemeenskapskietbaan begin
en ’n sokkerveld vir sy werknemers
uitgelê en bied gereeld sy hulp by
die skool en kerk aan.
“Ek boer ook baie by Senwes,
Bothaville-tak. Ek is mal oor die
mense daar,” sê DJ met ’n glimlag. Hy is betrokke by Senwes se
klanteforum en sal baie graag ’n
produksielening by Senwes wil
aangaan en geniet die Grainlink
App, “dit is baie smart”. Tydens
die kompetisie het Senwes ook vir
DJ ondersteun.
Met Senwes stewig agter DJ,
wens ons hom sterkte toe vir die
finale been van die nasionale kompetisie.
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Nasie in Gesprek:

Pak moeilike kwessies by Nampo
NASIE IN GESPREK HET
VIER DAE SE VERFILMING
BY DIE NAMPO OESDAG
IN BOTHAVILLE OP
VRYDAG, 20 MEI 2016
AFGEHANDEL. TIEN
PANEELBESPREKINGS OOR
MOEILIKE LANDBOU
KWESSIES IS AANGEPAK
DEUR VAN DIE SEKTOR
SE BESTE KUNDIGES - 35
PANEELGASTE OM PRESIES
TE WEES.

O

p die laaste dag is ’n
bespreking gehou oor die
beeld van landbou, met paneellid
Phumi Mashigo, stigterslid van
Ignitive, wat voorgestel het dat
‘Voed die Nasie’ die nuwe slagspreuk vir Suid-Afrikaanse landbou moet word.
Al tien die episodes is op
Youtube beskikbaar en sal op verskeie TV-kanale uitgesaai word.
Joe Maswanganyi, Senwes Groep
Uitvoerende Direkteur in gesprek met
Prof Mzukizi Qobo, Politieke Risiko
Analis gedurende Nasie in Gesprek.
Hulle was deel van ’n swart paneel
wat die ankeraanbieder Mpumelelo
Mkhabela, wat ’n voormalige redakteur
van die Sowetan is, en Prince Mashele,
Politieke Analis ingesluit het.
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Besoek die Nasie in Gesprekwebtuiste vir ’n volledige lys van
onderwerpe en paneelgaste.
Die atmosfeer gedurende die
vier dae van verfilming was een
van optimisme en passie, ongeag
die huidige droogtetoestande en
die politieke onderstrominge wat
die sektor teister.
Besprekings het ingesluit die
suksesstories van opkomende
swart kommersiële boere, familie
besighede, die waardeketting van
die plaas tot die tafel, hoe die
beeld van landbou verander,
hoe om landbou aan die jeug
te bemark as ’n aantreklike
loopbaankeuse en waarom SuidAfrikaanse boere aktief ‘gejag’
word om verder noord in Afrika
te gaan boer.
Vanjaar se Nasie in Gesprek
het die fokus laat val op die feit
dat die besprekings beslis momentum verleen aan die boodskap van
landbou, wat uitgaan na die breë
publiek op meer platforms as ooit
tevore. Die Nasie in Gesprek toepassing (Toep) stel mense in staat
om intyds deel te neem aan die
besprekings. Die Nasie in Gesprek
digitale platforms het ook aansienlike hoë verkeersvloei regdeur die
verrigtinge geregistreer.
Konsensus is ook bereik dat
transformasie nie onderhandelbaar
is nie en die behoefte om genoeg
voedsel vir Suid-Afrika en Afrika
te produseer is as prioriteit beskou. Die kwaliteit van voedsel
het na vore getree as ’n tendens, aangesien die SuidAfrikaanse verbruiker toenemend daarop aandring om
te weet waar dit wat hy eet,
geproduseer is.
Die traagheid van die regering
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om beleide te implementeer is
geïdentifiseer as die hoofrede vir
die vertraging in die uitrol van
sekere voorgestelde hervormings
aksies, terwyl suksesvolle inisia
tiewe deur privaatinstansies of
kommersiële boere in die hervormingsarena beskou word as die
katalisator om meer produsente
aan te moedig om hul eie hervormings¬programme te inisieer.
Die Afrika kontinent beskik
nog oor 46% van die wêreld se
onbewerkte grond. Hierdie ongelooflike statistiek beteken dat die
potensiaal vir Suid-Afrikaanse
produsente om hul besighede
na Afrika uit te brei en hul vaardighede en ondervinding met
ander te deel, werklik ’n opsie
is. Dit is beklemtoon deur die
onthulling dat 42 Afrika-lande die
Suid-Afrikaanse landbouorganisasies al formeel genader het vir
boerderybystand.
Die kanniedood optimisme
onder Suid-Afrikaanse boere het
weereens na vore getree tydens die
besprekings en die gevolgtrekking
was dat produsente alle uitdagings
wat die landbousektor in die gesig
staar sal aanvaar en verduur ten
einde voedselsekuriteit in die land
te verseker.
Besoek die Nation in Conver
sation webblad. Laai die Nation
in Conversation Toep af vanaf die
onderskeie Toep-winkels en sluit
intyds by die gesprekke aan. Kyk
al die episodes op Youtube en kyk
op die webblad vir die uitsaaitye
van die episodes op die verskillende televisienetwerke. Volg ook die
besprekings op Twitter@nationconverse en kyk na ons gereelde
plasings op ons Facebook blad en
Instagram.

BLOU BETEKEN
BEPROEFDE TEGNOLOGIE –
SONDER TOEGEWINGS
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RUBIN 9 KOMPAK-SKOTTELEG

Die Rubin 9 sny materiaal, vermeng dit met die bogrond en vorm saadbed in net
een beweging danksy die slim manier waarop elke skottel aan sy eie geveerde arm
gemonteer is. Dit maak ‘n aggresiewe invalshoek van 20° met die grond moontlik vir
goeie deurmenging en maksimale werksintensiteit.

■ Elke skottel lig self op wanneer klippe of ander
hindernisse teengekom word en herstel vanself
■ Laers en buste is ten volle onderhoudvry
■ Werkwydtes van 2,5 tot 12 m beskikbaar
■ Hoë werkspoed vir groot trefkrag en intensiteit

KRISTALL 9 KOMPAK-KULTIVATOR
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Die kort en kompakte ontwerp van die Kristall 9 beteken dat hy met minder skare meer
intensief werk en minder trekkerkrag vereis. ‘n Ry skottels maak die grond gelyk voordat die
nalooprollers dit vasdruk en ’n saadbed vorm. Die moontlikheid om die diepte akkuraat te
beheer en die gouwisselskare van LEMKEN beteken dat jy altyd met die regte skaar op die
optimale diepte werk.
Kontak jou naaste handelaar om meer oor LEMKEN uit te vind
Blackie Swart, Area Verkoopsbestuurder, 082-404-9651, b.swart@lemken.com

■
■
■
■

Veerbelaaide skare is ten volle onderhoudvry
Werkdieptes van 5 tot 30 cm moontlik
Beskikbaar in 3 tot 6 m werkwydte
Hittebehandelde skare vir langer leeftyd
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Hinterland stalletjie by
NAMPO Oesdag 2016.
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Mark Stead (Bestuurder:
Commercial Fuels) van
Engen oorhandig ‘n
tjek van R1 miljoen
aan Francois
Strydom (Senwes
Groep HUB) ten
bate van Agri SA se
Droogter ampfonds.

‘n Uitsonderlike prestasie
vir Senwes en NAMPO Oesdag
NÁ ‘N ONGELOOFLIKE
50STE NAMPO OESDAG
WAT VANAF 17-20 MEI
2016 NABY BOTHAVILLE
PLAASGEVIND HET, IS
DAAR WEER HOOP IN
ELKE BOER SE HART.

M

et die reën wat die
week voor NAMPO
Oesdag op die dorre plaasgrond
neergeplons het, was die
oesdagterrein en gemoedere

behoorlik afgestof om die grootste
landbou-uitstalling ter wêreld aan
te bied. “Dit het nie net geld of
graan gereën nie, maar hoop,” sê
Jannie de Villiers (Uitvoerende
Hoofbestuurder van Graan SA).
Die top-bywoningsyfer het alle
verwagtinge oortref en positiewe
terugvoer van uitstallers het
bevestig dat hulle goeie besigheid
gedoen het. Ideale weerstoestande
het ongetwyfeld bygedra tot die
uiters suksesvolle 50ste Oesdag
wat aangebied is.
Vanjaar se NAMPO Oesdag
het weereens verwagtinge oortref
met iets vir elke lid van die familie.

Voor sit Chris Schutte
(Astral HUB) en
Francois Strydom
(Senwes, Groep
HUB) en agter
staan Andy Crocker
(Meadow Feeds BD)
en Christo Booyens
(Tradevantage
BD) besig om die
mielieverskaffings
ooreenkoms te
teken.
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Die John Deere stalletjie het
die besoekers se tonge los gehad
oor die John Deere 9570 RX
trekkerbekendstelling. Een van
die R6,3 miljoen trekkers is reeds
binne die eerste 15 minute na die
bekendstelling verkoop. Altesaam
nege modelle is binne die eerste
twee dae van die NAMPO Oesdag
bespreek en verkoop.
Senwes het ook weer vanjaar
groot opslae gemaak by NAMPO
Oesdag. Senwes was in die
bevoorregte posisie om namens
Engen R1 miljoen vir die
Droogterampfonds aan Agri SA te
skenk. Senwes het ook hande gevat
met Astral, ‘n toonaangewende,
geïntegreerde pluimveeprodusent
in Suid-Afrika. Op 18 Mei
2016 te NAMPO Oesdag is ‘n
mielieverkaffingsooreenkoms
geteken deur Francois Strydom
(Senwes, Hoof Uitvoerende
Beampte), Chris Schutte (Astral
Hoof Uitvoerende Beampte),
Andy Crocker (Meadow Feeds
Besturende Direkteur) en
Christo Booyens (Tradevantage
Besturende Direkteur). Francois is
opgewonde oor die vennootskap
met Astral. “Senwes is bevoorreg

N UUS

Graan SA vereer Senwes tydens
vanjaar se 50-jaar NAMPO Oesdag
vieringe vir hul voortreflike
prestasie en voortgesette
toewyding en deelname as
uitstaller vir die afgelope 50 jaar.
Van links is Jaco Minnaar (Graan
SA: Voorsitter), Francois Strydom
(Senwes: Groep Hoof Uitvoerende
Beampte), Johan Grobler (Senwes:
Hoof, Groep Korporatiewe
Bemarking en Kommunikasie) en
Cobus van Coller (NAMPO Oesdag,
Voorsitter).

om so ‘n groot ooreenkoms met ‘n
organisasie soos Astral te sluit.”
Senwes Grainlink het die be
soekers se koppe letterlik en
figuurlik laat draai met hul tiptop, innoverende tegnologiese
toepassing en die 360°-siloskaal
model en -video. “Vanjaar, met
Grainlink se vernuwende konsep
tuele uitstallings en aanbiedinge,
was een van die mees suksesvolle
jare,” sê Marietjie Grobler (Senwes
Grainlink Projekbestuurder).
Met besoekers wat tou gestaan
het om die virtuele realiteitsbril
op te sit, weet elkeen presies
hoe die inname-, hantering- en
uitnameproses binne ‘n silo
geskied. “Dit het my laat voel soos
‘n mieliepit in ‘n silo. Ek verstaan
uiteindelik die siloproses. Wow,
wat ‘n wonderlike ervaring,” het
Thaila du Plessis (besoeker by die
Grainlink-stalletjie) opgewonde
vertel. Volgens Marietjie het die
inskrywings vir die weerstasie
kompetisie omtrent vlam gevat
en is daar daagliks ‘n wenner
aangekondig.
Senwes haal sy hoed af vir die
suksesvolle NAMPO Oesdag
en vier saam met Graan SA die
uitsonderlike prestasies van die
50ste bestaansjaar.
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Francois Strydom
(Senwes HUB) is
opgewonde oor
die innoverende
tegnologiese
Senwes
Grainlinkstalletjie.

Senwes klink saam met NAMPO

op 50 jaar se sukses

NA AANLEIDING van die
NAMPO Oesdag uitgawe van die
April/Mei Senwes Scenario, is daar
dieper gaan delf in die geskiedenis
van NAMPO. “Dit is belangrik
dat die interessante feite en fyner
agtergrond oor NAMPO Oesdag
en Senwes se betrokkenheid daarby aan die lig gebring word,” voer
Thys Grobbelaar, Senior Graan
analis by Senwes Grainlink, opgewonde aan. Thys word beskou as
Senwes se eie geskiedkundige en
het ons verseker iets geleer.
Senwes was een van die eerste
agt uitstallers toe NAMPO Oesdag (voorheen bekend as SAMPI)
die hand aan die ploeg begin slaan
het in 1967 op die plaas Donkerhoek in die Bloemfontein-distrik.
Kort op die eerste Oesdag se
hakke is daar in 1971 besluit om
verskillende NAMPO Oesdae te
hou. Daar was dus drie Oesdae in
1972-1973 in verskillende distrikte: Donkerhoek (Bloemfonteindistrik), Rietvlei van mev. Annie
Lombaard (Hartebeesfontein/
Ottosdal-distrik) en Hopefield
(Bloemfontein-distrik).
Die NAMPO Oesdag wat
plaasgevind het op die plaas Riet
vlei, links op die Hartebeesfonteinen Ottosdal pad, dra diep Senwes
spore. Die plaas is sowat 5 km van
Senwes se Melliodora silo en het

behoort aan wyle Pieter Meyer,
Voorsitter van Senwes vanaf 1994
tot 1999. Die plaas is steeds in die
Meyer-familie se besit.
Ná die drie NAMPO Oesdae
is ‘n NAMPO Simposium gehou waar die moontlikheid van
een sentrale NAMPO Oesdag
bespreek is. ‘n Sentrale NAMPO
Oesdag Komitee en ad hoc-komitee is gestig en terselfdertyd is daar
besluit op ’n permanente terrein
en datum. Vanaf 1974 is die
NAMPO Oesdag gehou op die
plaas Marthaville in die Bothaville
distrik. Later jare het Senwes die
Senwes-saal (nou beter bekend
as die Hinterland-saal) gebou
en word gebruik om alle Senwes
afdelings en produkte uit te stal.
Die naamregte van die Senwes-saal
is deur die jare behou en in 2013
verander na die Hinterland-saal
waar die Hinterland wapenreekse
en die innoverende Senwes Grainlink stalletjie gevind word.
Oor die jare heen het NAMPO
Oesdag van krag-tot-krag gegaan
en Thys het dit vir ons bevestig,
“My eerste NAMPO Oesdag was
in 1975 toe ons landboustudente
aan die Universiteit van die Vry
staat komplimentêre toegangskaartjies en ’n komplimentêre osbraai
kaartjie gekry het. Van daar af is ek
’n volgehoue ondersteuner.”
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SUSARI GELDENHUYS

SAFEX SCENARIO’S MET SUSARI

INLEIDING
Die nuwe seisoen staan reeds einde
se kant toe met die strooptydperk
wat nader stap. Ten spyte hiervan
bly onsekerheid in die mark hoog
vir die huidige seisoen en bemoei
lik dit steeds elke produsent se
bemarkingsbesluite. 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 en die
basis van tegniese analise is reeds
in vorige artikels bespreek en poog
die onderstaande artikel om uit
te brei op verskeie tegniese indi
katore wat gebruik kan word in
verskillende markomstandighede
om meer akkurate koop- en
verkoopvlakke te identifiseer. Die
tegniese indikatore kan verdeel
word in twee breë kategorieë, nl.
“leading” en “lagging” indikatore.
“LEADING” INDIKATORE
“Leading” indikatore gee voorspellings van toekomstige prysbewegings, hoofsaaklik deur die
bepaling van hoe oorgekoop of
oorverkoop die mark is. Die Rela
tiewe Sterkte Indeks (RSI) word
beskou as een van die gewildste
“leading” indikatore wat in mo
derne tegniese analise gebruik
word. Die RSI is gewoonlik ’n 5-,
9- of 14-dag prysvolgende ossilator
wat fluktueer tussen 0 en 100. Dit
laat toe dat koop- en verkoopseine
maklik geïdentifiseer kan word en
is die indikator dan ook maklik
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Figuur 1: RSI-interpretasie.

BRON: SAAMGESTEL IN DIE METASTOCK (2011) DATABASIS

vergelykbaar met ander indikatore.
Die RSI kan op verskeie maniere
ontleed word, maar is die sogenaamde “tops and bottoms” die
mees algemene analise. Wanneer
die RSI bo 70 verhandel, word ’n
oorgekoopte mark aangedui waarna ’n verkoopsein gegenereer word
wanneer die RSI die 70-vlak breek
van bo na onder. Daarenteen word
’n oorverkoopte mark aangedui
indien die RSI onder 30 beweeg,
waarna ’n koopsein gegenereer
word wanneer die RSI die 30-vlak
breek van onder na bo. Beide die
bostaande interpretasies word grafies geïllustreer in Figuur 1, waar
’n koopsein aangedui word deur
die blou wysers en ’n verkoopsein
aangedui word deur die rooi wyser.
Die Stogastiese Ossilator word
ook as ’n populêre indikator in
tegniese analise beskou. Die indi
kator tref ’n vergelyking tussen ’n
sekuriteit se mees onlangse prys
en die sluitingspryse oor ’n gegewe
tydperk. Die indikator is gebaseer
op die teorie dat die sluitingspryse
oor ’n sekere periode nader beweeg aan die vorige hoogtepunte
(laagtepunte) soos wat pryse
opwaarts (afwaarts) beweeg. Die
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Stogastiese Ossilator bereken twee
lyne, naamlik die %K-lyn en die
%D-lyn.
Die %K- en %D-lyne word
uitgedruk as ’n waarde wat ossilleer
tussen 0 en 100, waar ’n oorgekoopte- en oorverkoopte mark
aangedui word indien enige van
die twee lyne onder of bo ’n sekere waarde beweeg (normaalweg
word die waardes gestel op 20 en
80). Verder word ‘n verkoopsein
gegeneer indien die %K-lyn die
%D-lyn van bo na onder sny
(grafies geïllustreer deur rooi wyser in Figuur 2), met ‘n koopsein
wat gegenereer word indien die
%K-lyn die %D-lyn van onder
na bo sny (grafies geïllustreer
deur blou wysers in Figuur 2).
Sommige tegniese analiste verkies
om slegs koop- en verkoopseine
te identifiseer wanneer die Stogastiese Ossilator onderskeidelik
in oorverkoopte- en oorgekoopte
gebiede beweeg.
“LAGGING” INDIKATORE
In teenstelling met “leading” indikatore, is “lagging” indikatore
nie daarop gemik om toekoms
tige prysbewegings te voorspel

*Alle konsepte is reeds in vorige artikels gedefinieer, en word dus nie hier herhaal nie.
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Figuur 2: Stogasties Ossilator interpretasie.

BRON: SAAMGESTEL IN DIE METASTOCK (2011) DATABASIS

Figuur 3: MA interpretasie.

Figuur 4: MACD interpretasie.

BRON: SAAMGESTEL IN DIE METASTOCK (2011) DATABASIS

BRON: SAAMGESTEL IN DIE METASTOCK (2011) DATABASIS

nie, maar eerder prystendense te
volg. Die Bewegende Gemiddeld
(“Moving Average” – MA) word
beskou as een van die oudste, mees
buigbare en algemeen gebruikte
tegniese indikatore en kan maklik
toegepas word op enige prysdata.
’n MA kan gedefinieer word as
’n geleidelike voorstelling van ’n
sekuriteit se prysbewegings oor ’n
vaste tydperk, waar slegs die mees
onlangse data gebruik word. ’n
MA word vergelyk met die kommoditeit se prysbewegings om
koop- en verkoopseine te gene

reer. ’n Koopsein word gegenereer
wanneer die markprys die MA
van onder na bo kruis, waar ’n
verkoopsein gegenereer word indien die markprys die MA van bo
na onder kruis. Beide seine word
grafies voorgestel deur Figuur 3
deur die blou en rooi aanwyser,
respektiewelik.
Ten spyte van die populariteit
van die MA, word voorgestel
dat die MA in oorleg met ander
indikatore geÏnterpreteer word.
Die Bewegende Gemiddeld Konvergensie Divergensie (Moving

* Die berekeninge van die tegniese indikatore is buite die bestek van die artikel, en word nie bespreek
nie. Vir verdere navrae in die verband, kontak jou professionele en kundige Safex makelaar.
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Average Convergence Divergence
– MACD) is ’n gewilde tegniese
indikator wat saam met die MA
toegepas word. Die MACD is
’n momentum ossilator met die
intensie om die rigting van ’n
tendens te bepaal en ’n verande
ring in die tendens uit te wys.
Die indikator word bereken deur
’n langer termyn MA, gewoonlik
’n 26-dag MA, af te trek van ’n
korter termyn MA, gewoonlik ’n
12-dag MA. Hierdie berekening
staan dan ook bekend as die vinnige MACD-lyn en word grafies
geïllustreer deur die soliede lyn
in Figuur 4. ’n Tweede lyn word
bereken en bo-op die MACDlyn geplot ten einde koop- en
verkoopseine te genereer. Die lyn
staan dan ook beter bekend as die
seinlyn (soos grafies voorgestel
deur die stippellyn in Figuur 4) en
word saamgestel deur ’n 9-dag MA
van die MACD te bereken. Die
twee berekende gemiddelde word
hoofsaaklik gebruik om koop- en
verkoopseine te genereer wanneer
die MACD-lyn die seinlyn sny van
onder of bo, respektiewelik. Figuur
4 is ’n grafiese illustrasie van ’n
koop- en verkoopsein, soos onderskeidelik aangedui deur die blou
en rooi wyser.
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
neem, aangesien ’n breek deur ’n
langer termyn ondersteuningslyn
gewoonlik gekoppel kan word aan
fundamentele vraag- en aanbodfaktore wat verander.
Vir meer inligting of om kompete
rende opsiepryse op ’n groot verskeidenheid kommoditeite te bekom,
skakel vir Susari Geldenhuys by 018
464 7430 of 072 116 9999 of e-pos
Susari.Geldenhuys@senwes.co.za.
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DIE JAARLIKSE GOSA SIMPOSIUM HET OP 16 EN 17
MAART 2016 IN LANGEBAAN PLAASGEVIND. GOSA
IS DIE GRAANHANTERINGS
ORGANISASIE VAN SUIDER
AFRIKA EN SY HOOFDOEL
STELLING IS OM DIE WERK
VERRIGTING TE BEVORDER
BINNE DIE GRAANHANTE
RINGSBEDRYF.

B

ekende gassprekers het by
die geleentheid opgetree.
Dr Clem Sunter het gesels oor
die wêreld en Suid-Afrika na
2016. Hy het verwys na tendense
soos korrupsie, die kwaliteit van
infrastruktuur en leierskap. Sy
aanbeveling was dat daar gefokus
word op dit wat Suid-Afrika goed
doen, byvoorbeeld die uitbreiding
van goeie landboumaatskappye en
private skole.
Dr Roelof Botha was optimis
ties dat ‘n sinvolle beleidsrigting
die ekonomie na ‘n hoër rat sal
beweeg. Alhoewel faktore soos die
droogte, swak leierskap en hoë
rentekoerse die ekonomie tans
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rem, voorsien hy ‘n goeie kans
vir groei in die tweede helfte van
die jaar. Volgens hom steur die
kapitaalmarkte hulle nie te veel
aan ‘n land se kredietgradering
nie en word ‘n sterker rand in die
vooruitsig gestel.
‘n Baie insiggewende perspektief op die omgewing is deur
prof Kobus van der Walt van die
Noordwes Universiteit se Potchefstroomkampus verskaf. Hy het
verwys na klimaatstendense en
hoe dit Suid-Afrika in die toekoms
sal raak. ‘n Groot bekommernis is
die uitputting van voedsel-, wateren energiebronne weens die hoë
bevolkingsgroei en die verwagte
toestroming van mense omdat ‘n
droë streek binne die volgende 30
tot 50 jaar noord van Suid-Afrika
verwag word.
Prof van der Walt beveel aan
dat klimaatsverandering gestuit
word deur die aanwending van
alternatiewe energiebronne soos
wind- en sonkrag, asook die
ontginning en verspreiding van
natuurlike gas vanaf die Mosambiekse kus. Vir die landbou sien hy
verdere oplossings in presisieboer
dery en die korrekte flokkulering
van grond. Hy het afgesluit met
die treffende stelling dat produ
sente met grond moet boer en nie
met mielies nie.
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Die Senwes
Scenario platforms
is aan die gons
NADAT DIE nuwe webtuiste
en toepassing van die Senwes
Scenario vanjaar op 18
Februarie geloods is, het die
leserstal in die eerste maand
’n baie goeie toename getoon.
94% van hierdie gebruikers was
nuut tot die platforms en in
totaal is die platforms 21 907
keer in Maart 2016 besoek.
Met hierdie syfers wink
groot potensiaal ‘n entjie in
die pad af en is dit nou krities
belangrik om hierdie leserstal
te behou en op ’n volhoubare
wyse leesstof wat aanklank
by ons teikengehoor vind,
beskikbaar te stel. Een van
die uitskieters op die Scenario
platforms is jagartikels.
Verder geniet lesers ook
die aanlyn-weergawes van
die Senwes Scenario met ’n
totaal van 1 049 keer wat
Februarie/Maart en April/Mei
se tydskrifte deurgeblaai is. Die
taalverdeling is relatief eensydig
met die volledige Afrikaanse
weergawe wat 77% van hierdie
syfer opmaak.
Indien daar nog produsente
is wat nie die Senwes Scenario
toepassing op hulle slimfone
het nie, maak seker jy kry dit
vandag. Indien jy ’n iPhone het,
gebruik hierdie skakel http://
fwd2.co/ScenarioApple, so
nie, gebruik http://fwd2.co/
ScenarioGoogle.

Meer as net

LANDBOU

My keuse, my Senwes.

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

106
VINNIGE
AFLEWERING
GOEIE DIENS

PERSOONLIKE
VERHOUDINGS
BETROUBAAR

PERSOONLIKE
SAKE-OPLOSSINGS
SPESIFIEKE BEHOEFTES

MEDEDINGENDE
FINANSIERING
UNIEKE OMSTANDIGHEDE

GESTIG
IN 1909
‘N EEU VAN LANDBOU

http://senwes.co/7min_DVD2016

•••

RUBR I E K

po
s
W
d
i
T
e
h
GON kkuraat

N
se a
I
r
e
D
e
LA gew
ou
j
k
i
e
r
be

DIE HERLAAI VAN AMMUNISIE HET DIE AFGELOPE AANTAL JARE
BEHOORLIK POSGEVAT
ONDER JAGTERS NADAT
DIE KUNS AL ’N GERUIME TYD HOOFSAAKLIK
DEUR SKYFS KIETSKUTS
BEOEFEN IS.

D

ie redes hiervoor kan
saamgevat word in die
bekostigbaarheid van herlaaide
ammunisie en die wye keuse van
herlaaikomponente. Die hoofrede vir herlaai is gewoonlik dat
’n skut deur middel van die wye
keuse van komponente in staat
gestel word om pasmaakammunisie te herlaai wat optimaal
presteer in ’n spesifieke vuurwapen.
Die ontwikkeling van ’n
lading vir ’n spesifieke geweer
is egter soms makliker gesê as
gedaan! Daar bestaan werklik
nie ’n moeitelose tegniek
nie en tyd op
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die baan is onvermydelik. Hier
die tyd op die baan moet egter
natuurlik reg benader word om
te verseker dat veral die kostebesparende effek van herlaai wel
realiseer.
Verskeie ladingontwikkelings
tegnieke is verder algemeen in
gebruik. Hierdie tegnieke wissel
op die uiterste van die skiet van
5 skootgroepe in 0.5gr inkremente vanaf die minimum tot
die maksimum lading soos aanbeveel deur die kruitvervaardiger,
tot die gebruik van die QuickLOAD program om ’n gidsla
ding te identifiseer. Eersgenoemde is gewoonlik ’n tydrowende
en duur proses aangesien die
skut ten minste 10 groepe van
5 rondtes sal moet skiet net om
daarna nog groepe te gaan laai
om verder te verfyn tussen die
beste groepe. Die menslike foutfaktor asook omgewingsfaktore
speel natuurlik ook ’n groot rol
tydens die groeperingskietsessies.
QuickLOAD aan die ander kant
wen tans goeie veld onder herlaaiers. Die probleem is egter dat
min herlaaiers wat dit aankoop
werklik verstaan hoe die program
werk en wat nodig is om ’n
veilige gidslading vir jou geweer
te bepaal. Een berekeningsfout
met QuickLOAD kan
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katastrofiese gevolge inhou. Daar
is egter QuickLOAD spesialiste
beskikbaar wat die berekeninge
namens kliënte teen ’n koste
doen. Heelparty skuts is al suksesvol op hierdie manier gehelp,
wat die koste- en tydbesparende
voordele van QuickLOAD soos
’n paal bo water laat uitstaan.
Hierdie artikel gaan egter
fokus op die veiliger metode vir
die deursnit herlaaier, naamlik
die Inkrementele Ladingsontwikkelingsmetode wat ontwikkel is
deur die Fransman, Creighton
Audette. Herlaaiers praat sommer van die ladder of sweet spotmetode. Hierdie metode werk
goed en die artikel gaan addisioneel tot die standaard metode
’n verdere bevestigingsmetode
verduidelik wat die herlaaier sal
help om die korrekte skoot in die
sweet spot-bondel te identifiseer
vir groeperingstoetse.
HOE WERK DIE LADDER METODE?
Die beginpunt is gewoonlik om
die nodige komponente aan
te skaf. Die keuses van koeëls,
slagdoppe, dopfabrikaat en
dryfmiddel is gewoonlik ’n inte
ressante gesprek in eie reg, maar
nie die fokus hier nie. Dit is egter
belangrik dat die herlaaier seker
maak dat alle komponente binne
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Frans Dreyer,
Bestuurder van Senwes
Graanmakelaars
en skrywer van
Fig. 1
dié rubriek.

die nodige
spesifikasies
en vervaardigers
aanbevelings is vir die spesifieke
kaliber waarvoor die lading
ontwikkel gaan word.
Hierna is die minimum la
ding vir die gekose koeël en tipe
kruit soos aanbeveel deur die
kruitvervaardiger die vertrekpunt. Laai een koeël met die
minimum lading en daarna een
koeël in inkremente van 0.2 gr
of 0.3 gr. As ’n reël word 0.2 gr
inkremente aanbeveel vir kalibers
kleiner as 6 mm en 0.3 gr vir
kalibers groter as 6 mm. Mens
kom egter gouer baie nader aan
die waarheid met 0.2 gr inkre
mente. Gestel die aanbevole
minimum lading is 40 gr, dan sal
die daaropvolgende ladings 40.2
gr, 40.4 gr, 40.6 gr ensovoorts
wees, totdat die maksimum aanbevole lading bereik word.
Elk van hierdie rondtes word
dan op 300 m geskiet deur elke
keer op dieselfde mikpunt of
merker op die teiken aan te lê.
In die geval waar jou teleskoop
se vergroting nie noodwendig
geskik is om gemaklik op 300 m
te skiet nie, sal 200 m ook aanvaarbaar wees.
Die rede vir 300 m is hoofsaaklik om beter te onderskei
tussen die vertikale verspreiding
van die rondtes op die teiken.
Dit is dus belangrik om elke
skoot noukeurig op die teiken
aan te dui.
Die uitdaging om elke keer
300 m te stap en die skoot op
die teiken te merk is ook reeds
op vele innoverende maniere
oorkom. Sommige skuts maak
gebruik van ’n videokamera by
die teiken wat die proses afneem,

waarna hulle rustig die skote kan
aandui deur na die opname te
kyk. Ander merk die koeëls deur
hulle in te kleur met verskillende
kleure permanente merkers. Elke
koeëlgat kan dan uitgeken word
deur die kleur aan die betrokke
lading te koppel. Dit bly egter
belangrik dat hierdie proses nie
haastig afgerammel moet word
nie en dat die geweerloop tussen
skote voldoende kans gegee moet
word om af te koel.
Die doel van hierdie oefening
is om die vertikale verspreiding
van skote te evalueer en die areas
waar skote bondel of waar die
vertikale verspreiding klein is, te
identifiseer.
Die teorie is dan dat mens
drie of vier ladings van die skote
in die bondel kies, daarna 5
rondtes van elke gekose lading
laai en groeperingstoetse op
300 m skiet waarna die beste
lading geïdentifiseer kan word na
aanleiding van die kleinste groep.
Drie skote as groeperingstoets
kan as voldoende gesien word,
maar ’n menslike fout of die
invloed van omgewingsfaktore
kan veroorsaak dat onsekerheid
bestaan oor “daai een” skoot. Ge
bruik dus ten minste 4 skote om
seker te maak van ’n groepering.
Met ladingontwikkeling is dit
verder belangrik om die vertikale
verspreiding van die skote van
die dieselfde lading so klein as
moontlik te kry. Die skote moet
dus sover moontlik op dieselfde
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horisontale lyn op die teiken
wees, maar in dieselfde asem
moet hierdie horisontale versprei
ding ook nie te wyd wees as die
omgewingstoestande soos wind,
mirage en lig nie ’n noemens
waardige invloed gehad het nie.
Hierdie proses kan egter sinvol
aan die hand van die volgende
voorbeeld verduidelik word.
LADDER-VOORBEELD
In die soeke na ’n alternatiewe
jaglading vir my .308 het ek onlangs ’n plaaslike koeëlvervaardiger se produk op die proef gestel.
Ek gebruik graag S335 kruit van
Sonchem en die koeëlgewig was
165 gr. Indien hierdie die eerste
keer was wat ek 165 gr koeëls in
my geweer getoets het, sou ek op
die naaste koeëlgewigaanbeveling
van die kruitvervaardiger (168
gr) begin het by 37.4 gr en op
gewerk het in 0.3 gr inkremente
tot 41.5 gr. Dit het egter oor
tyd vir my duidelik geword dat
die beste lading vir my geweer
tussen 40 gr en 41.6 gr is vir 165
gr koeëls. Ek het dit goedgedink
om hierdie spesifieke voorbeeld
te verduidelik aangesien minder
skote gevuur is, maar meer as een
potensiële sweet spot visueel ontstaan het. Dit bly onder normale
omstandighede uiters belangrik
om by die minimum lading te
begin skiet en stelselmatig op te
werk tot by die maksimum la
ding. Let ook op vir enige tekens
van druk en moet eerder nie ’n
hoër lading afvuur indien tekens
van druk ervaar word nie.
Die ladder is op 200 m geskiet
en daar is met elke skoot aangelê
op die oranje kol. Vanuit die vertikale verspreiding in Figuur 1
> VERVOLG OP BLADSY 32
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Ken jou Certisure
personeel
LUCILLE
RUDMAN
DIE REGTE PERSOON BY CERTISURE OM
BOERE EN DIE PUBLIEK MET MEDIHELP BY
TE STAAN.
Wat is jou posisie by Certisure?
Verteenwoordiger: Mediese Skemas
Watter dienste verskaf jy by Certisure?
Ek help personeel, pensionarisse, boere en die publiek wat
tans op MEDIHELP mediese fonds is met al hul navrae,
rekeninge, probleme of magtigings, of voorsien kwotasies
vir kliënte wat sou belangstel in dié mediese skema.
Wat is vir jou die belangrikste rakende kliëntediens?
Die kliënt kom eerste en moet tevrede wees.
Hoe lyk die toekoms van die bedryf vir jou?
Mediese fondse raak baie duur, maar die meeste mense
besef die belangrikheid daarvan om ‘n mediese fonds te hê
en om dekking te hê wanneer hulle dit benodig. Ek dink
ons sal vorentoe baie veranderinge sien plaasvind in die
bedryf waar wetgewing ‘n groot rol sal speel.
Hoe lank werk jy al by Certisure? Werksgeskiedenis?
Ek het by Senwes begin werk in September 1999 en in
die Versekeringsafdeling vanaf 1 Junie 2004 (nou bekend
as Certisure).
Waar is jy gebore en waar het jy grootgeword?
In die Klerksdorp omgewing.
Familie?
Ek is getroud met Charles Rudman en het een dogtertjie,
Liane, wat 6 jaar oud is.
Stokperdjies?
Ek skilder graag in my vrye tyd en spandeer tyd saam met
my familie.
• In die volgende uitgawes gaan ons ook op ander Certisure personeellede fokus wat produsente en die publiek
bystaan.
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word dit duidelik dat skote 1, 2 en 3 ’n bondel
vorm, dan weer potensieel skote 4 en 5, waarna
die groter bondel skoot 6, 7, 8 en 9 is. Let asseblief op dat dit nie noodwendig so sal uitwerk
dat die skote in numeriese volgorde sal bondel
nie en dat skote van verskillende ladings wel
oor en weer kan bondel. Dit is egter so dat indien skote van ladings wat op mekaar volg deel
vorm van ’n bondel, dit meer sinvol sal wees
om groeperingsladings uit hierdie skote te kies
aangesien dit daarop dui dat die opeenvolgende ladings stabiel is en reeds saam bondel. Die
oorspronklike teorie sê egter dat mens dan die
middelste skoot in die bondel kies en rondom
hierdie lading laai om groeperings mee te skiet.
Die keuse van hierdie groeperingtoetsla
ding(s) wat deel vorm van die bondel is gewoonlik nie so maklik nie en verg heelwat ervaring
en interpretasie. Dit het my egter genoop om ’n
identifikasieproses vir hierdie groeperingstoets
lading saam te stel. My aanvanklike gedagte
was dat indien skote bondel, daar een of ander
konstante of minimum variasie in die spoed van
elk van hierdie skote moes wees. Gelukkig skiet
ek meestal oor ’n chronograaf en kon begin om
die spoed van die verskillende ladings te vergelyk
met die doel om een of ander tendens te identifiseer. Na ’n hele paar berekeninge getoets is, het
’n spesifieke tendens na vore gekom wat gestrook
het met vorige ladder resultate. In kort kan die
berekening vereenselwig word met die konsep
van Absolute Minima en Maksima in Calculus
wiskunde. Die toepassing hiervan is egter heel
eenvoudig in die geval van ladingsontwikkeling
en kan as volg verduidelik word na aanleiding
van die bostaande ladder toets.
Die tweede deel van hierdie interessante la
dingsartikel sal in die Augustus/September uitgawe van Senwes Scenario verskyn. Maar vir die
wat nie kan wag nie, kan die tweede deel van die
artikel by die volgende skakel bereik word:
http://bit.ly/FransDreyer
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Lekaanvullings
om die winter te oorleef

L

aat reëns het landswyd geval
en beperkte droogteverligting gebring. Die reën was egter
te laat vir die veld om volkome te
herstel en voldoende voer te produseer vir die komende winter.
Ruvoerreserwes in die land is
oor die algemeen laag en duur as
gevolg van die lang droogte en
sonder ruvoer is dit moeilik om
beeste en skape deur ’n droogte
of winter te laat oorleef. Lekke
kan gebruik word om die ruvoer
se kwaliteit te verbeter of dit te
rek. Dit is egter baie belangrik dat
produsente moet verstaan dat lekke nie voere is nie en onder geen
omstandighede ruvoer kan vervang

nie. Indien daar nie ruvoer beskikbaar is nie, kan lekke – en veral
ureumbevattende lekke – nie aan
diere gegee word nie.
Indien herkouers op laepro
teïengras wei, is daar nie voldoen
de proteïen vir die mikrobes in die
rumen om te groei en te vermeer
der nie en vertering van ingenome
gras daal. Die gras beweeg stadiger
deur die rumen, inname daal en
diere begin massa verloor.
Ureumbevattende onderhouds
lekke word gegee om die verteerbaarheid van die droë weiding te
verhoog en so inname van die droë
weiding te stimuleer.
Produksielekke bevat laer vlak-

Winterlek

Meng jou eie lekke en spaar
Die belang van winterlekke in die instandhouding
van diere se liggaamsmassa en kondisie moet
nie onderskat word nie. Maak gebruik van jou
eie plaasgeproduseerde produkte saam met Yara
Animal Nutrition SA se produkte en beproefde
resepte en bespaar hierdie winter op lekkoste.
Kalori 3000 - Reg. Nr. V2809, Voergraad Ureum - Reg. Nr. V15681,
Voergraad Swael - Reg. Nr. V16738, Kimtrafos 12 Grandé - Reg. Nr. V18670,
PhosSure 12 - Reg. Nr. V12858. Alle produkte geregistreer onder Wet 36 van 1947.

Tel: +27 31 910 5100
Web: www.yara.com/animal-nutrition
E-pos: animal.nutrition.sa@yara.com

ke van ureum, asook natuurlike
proteïene en energie. Produksie
lekke is wel duur en die inname
is heelwat hoër as dié van onderhoudslekke, maar kan gebruik
word om die droë weiding te rek
sodat minder duur ruvoer aangekoop hoef te word.
Indien geen weiding beskikbaar
is nie kan enige lae kwaliteit ruvoer
met ureum en ’n melasseproduk
behandel word en aan diere gevoer
word.
Sien Senwes webtuiste vir
volledige artikel of kontak ’n
Yara Animal Nutrition voedingkundige
by 082 322 0333 vir aanbevelings.
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Voorbeeld van ‘n winterlek vir beeste en skape
Beeslek

Skaaplek

Mieliemeel/Hominy Chop
Oliekoek
Voergraad Ureum
Kimtrafos 12 Grandé/PhosSure 12
Kalori 3000
Voergraad Swael
Sout
Totaal

250
150
150
50
7
350
957

250
150
100
100
50
5
350
1005

Samstelling:

g/kg

g/kg

475
95.6
3.8 MJ/kg
41
21
8
350 - 500
Nie gesik vir skape

367
77.5
5.25 MJ/kg
27
14
5
450 - 650
80 - 120

Ruproteïen
% Vanaf NPN
ME
Kalsium
Fosfaat
Swael
Inname Beeste (g/bees/dag)
Inname Skape (g/skaap/dag)

* Voergraad Ureum kan lei tot ureum vergiftiging indien dit onoordeelkundig gebruik
word. Lees aanwysings op sak noukeurig.
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DIE AMPTELIKE JAGSEISOEN HET OP 1 MEI
BEGIN. EK IS SEKER DIE
GEWERE IS AL UITGEHAAL EN NA GEKYK. DIE
JAGTOGTE IS AL BEPLAN
EN ALLES IS REG. KOM
ONS KYK BIETJIE HOE
MOET EK MY GEWEER
INSKIET (OF ZERO) VOOR
EK VERTREK.

E
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erstens moet ek kyk waar ek
dié jaar gaan jag. Hoekom
is dit belangrik? Wel, as ek in die
Vrystaat gaan jag, sal die bokke gewoonlik verder staan, so my skote
gaan verder wees (200 m en ver
der). Die terrein bepaal gewoonlik
die jagafstande.
In die bosveld skiet ek selde
verder as 150 m. So, julle kan sien
dat my geweer op verskillende afstande ingestel moet wees vir waar
ek gaan jag.
Wat ek gewoonlik doen voor
my vertrek na die jagveld is om op

die skietbaan te kom.
Hier gaan ek my
geweer deeglik deur
en maak seker dat
alles vas is, byvoorbeeld die teleskoop.
Ek het al van baie
manne gehoor wie se
jaguitstappies drasties verkeerd
gegaan het omdat die teleskoop los
was. Maak dus baie seker dat alles
vas is voordat daar ingeskiet word.
My voorstel is dat as jy in die
Vrystaat kom jag, stel jou geweer
in op 200 m. Vir bosveldjag, stel
die geweer in op 100 m. As jy
onseker is oor die jagafstande,
skakel die eienaar van die jagplaas
en maak seker van die afstande
en omstandighede. Wild het
duur geword en hoe beter die
voorbereiding, hoe beter gaan die
jagtog verloop.
Nadat jy jou geweer ingestel
het op die skietbaan, maak seker
jou geweersak is van ’n goeie gehalte om die reis veilig te maak.
Baie skuts het al op die jagveld
opgewonde aangekom en met
die uithaal van die roer besef die
teleskoop is beskadig tydens die
vervoer daarvan.
Laastens, by aankoms op die

DEEL 8
JACO KRUGER

jagplaas, vra die eienaar
of jy weer ’n skoot of
twee kan skiet voor die jagtog begin. Die meeste jagplaaseienaars dring daarop aan.
Dit verseker net weer dat die
inskietafstand nog dieselfde is as
by die huis en dat die geweer nie
beskadig is met die vervoer na die
jagplaas nie.
Baie jagters sien hierdie as ’n
onnodigheid, maar glo my hulle
dink nie aan die laaste rede vir die
inskiet van die gewere nie.
Dit kry die skut in sy kop ge
reed vir wat voorlê, so maak seker
jy is tevrede met die instel van jou
geweer en moenie loop voordat jy
tevrede is nie.
Dit gee selfvertroue en almal
het dit baie nodig op die jagveld.
Lekker jag en soos die man van
Potch sê, bewe raak!
Geniet die jagseisoen.
Jaco Kruger het sy nasionale kleure in
Benchrest skiet verwerf en het sy land
verskeie kere verteenwoordig. Hy is ook
’n aktiewe SA Jagterslid.

Legally Armed, in association with Martin & Visser Attorneys, offer
for the past 11 years, amongst others, the following services:
MOTIVATIONS FOR:
• any type of firearm licence
• accreditations for businesses
• specialising in estate firearms

2004 - 2015
Johan Martin 083 391 8180
johanmartin@legallyarmed.co.za
www.legallyarmed.co.za

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

40 000
satisfied
clients!

* Preferred service
provider for Wildlife
Ranching SA
* Offices countrywide

GEWAS TOT KRIP:
GEELBASTERS OM
DIE VEEBEDRYF
TE VOER.

Die sleutel tot goeie risikobestuur is diversiﬁkasie.
PANNAR se voortreﬂike geelbasterpakket met
verskeie groeiklasse en agronomiese eienskappe
behoort ’n goeie opbrengs op jou belegging te lewer.
Vertrou op PANNAR se geelbasters en kundige
advies vir optimale produksie.

Saam boer ons
vir die toekoms™

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

2016/YMAIZE/A/03/A4

ULTRAMODERNE
NAVORSING EN
ONTWIKKELINGSTEGNOLOGIE

UITSONDERLIKE PRODUKTE
EN GEWASPAKKETTE

GEWASVOORSORG

OPTIMALISEER
PRODUKSIE

GEWASBESKERMINGSBESTUURSPRAKTYKE
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THYS GROBBELAAR

GRAANMARKVOORUITSIGTE:
Mei 2016: Markverwikkelinge
THYS GROBBELAAR
SENIOR GRAANANALIS, SENWES
GRAINLINK

AGTERGROND
Internasionale
fundamentele faktore
Die sterkte van die dollar teenoor
ander belangrike internasionale
geldeenhede soos die euro speel
’n groot rol in die internasionale
prysvorming van sekere kommodi
teite. Die Amerikaanse dollar het
sedert November 2015 met amper
10% teenoor die euro verswak. Dit
maak Amerikaanse mielies relatief
goedkoop in die wêreldmark. Dit
moedig op sy beurt weer uitvoere
aan en dit laat die berekende oordragvoorraad daal, wat weer pryse
ondersteun.

Grafiek 1. Dollar/Euro wisselkoersbeweging

Grafiek 2. Die internasionale ruolieprys/vat. (CME)

Grafiek 3. Prysbeweging van Amerikaanse geelmielies op CBOT. (c/bu)
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Energiepryse
Wat verder die internasionale mielie- en sojaboonprys ondersteun
is die hoër ruoliepryse. Aangesien
die Amerikaanse etanolproduksie
bykans 44% van hul plaaslike verbruik van mielies uitmaak, speel
die internasionale ruolieprys ook
’n groot rol in die prysvormings
proses. Die ruolieprys het met
bykans 63% gestyg sedert middel
Januarie 2016 (Grafiek 2). Baie
etanolaanlegte begin weer geld
maak, wat die vraag na mielies laat
styg en dit ondersteun die prys van
die kommoditeit.
Internasionale graan- en
oliesadesituasie
Grafiek 3 dui die prysverloop van
geelmielies op CBOT aan. Ons
kan sien dat die mielieprys relatief
laag is en produsente wat redelik
van produksiekrediet gebruik
maak, maak nie veel geld met ’n
prys van onder $4/bu nie. Die
groot oordragvoorraadvlakke in die
VSA en die wêreld is die hoofrede
vir die betreklike lae internasionale
mielieprys.

Grafiek 4. Wisselkoersbeweging
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Heersende klimaat in die VSA.

Brasilië ervaar tans ’n droogte
oor dele van sy mielieproduse
rende gebiede en daar is meer
uitvoerverpligtinge aangegaan as
wat hulle kan nakom. Dit bring
mee dat die Brasiliane mielies
sal moet invoer. Die voorspelde
La Niña-episode word vir die
komende seisoen verwag en dit
kan veral tot droogtesituasies
in die suidelike state aanleiding
gee. Die Amerikaners is ook
fluks besig om te plant en hul
plantvordering vir die afgelope
week is geskat op 45% teenoor
38%, wat hulle 5-jaar gemid
delde plantvordering is. Die
plantvordering ten opsigte van
sojabone is ook hoër as die 5-jaar

gemiddeld.
Die rede vir die vinnige
plantvordering is die feit dat die
meeste lande goed afgedroog is
en dat oornat toestande nie ter
sprake is nie. Meegaande kaart
dui die heersende klimaat in
die VSA aan. Daar is wel kolle
wat begin droog word, veral
in die suidelike state. Skade as
gevolg van oornat toestande
in Argentinië is ’n verdere
prysondersteunende faktor. Die
La Niña-episode wat vir die
komende seisoen voorspel word,
het gewoonlik ’n droogte oor
die suidelike state tot gevolg.
Dit ondersteun die Amerikaanse
mielieprys tot ’n mate.
PLAASLIK
Wisselkoersbeweging
Die rand het ook versterk sedert
Januarie 2016, alhoewel dit nog
baie wipplank ry. Dit lei tot goedkoper ingevoerde mielies, soja
bone en sonneblom en plaas op
sy beurt weer druk op ons Safex
pryse. Vir die kort termyn lyk
dit of die rand weer kan verswak,
wat weer prysondersteunend is
(Grafiek 4).
> VERVOLG OP BLADSY 38
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GRAANMARKVOORUITSIGTE
> VERVOLG VAN BLADSY 37
Wit- en geelmielies
Die NOK het met die nuutste
oesskatting van 26 April 2016 die
totale mielie-oes marginaal laer
aangepas. Die verwagte mielieoes staan tans op 7.054 miljoen
ton, wat amper 30% laer is as
die vorige seisoen se oes. Daar
sal waarskynlik in die omgewing
van 1,3 miljoen ton witmielies
en 2,4 miljoen ton geelmielies
ingevoer moet word volgens die
NAMC vraag- en aanbodverslag
wat onlangs vrygestel is. Die witmielieprys het gedurende Januarie
2016 tot heelwat oor die R5 200
per ton gestyg. Bekommernis
oor waar Suid-Afrika witmielies
vandaan gaan kry en die verswakkende rand is van die hoofredes vir
die skerp styging. Die prys vorm
steeds op die vlak van die berekende invoerpariteit van Amerikaanse en Meksikaanse GM-vrye
witmielies (Grafiek 5).
Een van die groot onsekerhede
in die mark is die beskikbaarheid
en koste van witmielies wat gedu
rende die bemarkingsjaar ingevoer
moet word. Die meegaande tabel
dui die berekende invoerpariteit
aan van nie-GM witmielies wat
vanaf die VSA ingevoer kan word.
Dit blyk dat plaaslike invoerders
GM-vrye Amerikaanse witmielies
teen R100 tot R150 hoër aanbied

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

Grafiek 5. Die kontant prysbeweging van witmielies op Safex (R/t)

as wat die berekeninge op dui. Die
koste verbonde aan witmielie-invoere is heelwat hoër as geelmielies
omdat daar addisionele premies
is wat geld. Die premie beloop
tans tussen $40 en $50 per ton.
Die skeepsvrag is ook hoër vanaf
die Golf as die Suid-Amerikaanse
geelmielies wat ingevoer word. Die
verwagting bestaan dat die mielie
prys redelike sterk ondersteuning
gaan kry tot Januarie 2017, wanneer daar meer sekerheid oor die
nuwe seisoen mielies sal wees.
Oliesadekompleks
Sonneblom en sojabone
Weens die droogte wat die
afgelope seisoen ervaar is, sal
sonneblom en sojabone hierdie
jaar ingevoer moet word. Indien
dit finansieel sin maak, sal daar
waarskynlik meer olie en oliekoek
van die twee gewasse ingevoer
word. Die prys van sonneblom en
sojabone het redelik drasties gedaal
sedert Januarie 2016 weens twee
redes. Die eerste rede is die ver

Tabel 1: Die berekende invoerpariteite van ingevoerde nie-GM Amerikaanse
witmielies teen verskillende wisselkoerse en CBOT-pryse (per ton)
Leweringspunt:Randfontein

Skeepsvrag:

Kommoditeit: Witmielies

Basis CBT na FOB($/t)

$27
$27

Datum: 26 Mei 2016

Premie witmielies:

$31

Premie nie-GM wit:

$11

Prys($/bu)
3,50

3,60

3,80

14,00 R4 038

R4 093

R4 204

R4 259 R4 314 R4 369 R4 424 R 4 479

3,90

4,00

4,10

4,20

4,30

14,25 R4 098

R4 155

R4 267

R4 323 R4 379 R4 435 R4 491 R 4 547

14,50 R4 159
Wisselkoerse R/$ 14,75 R4 219

R4 216

R4 330

R4 387 R4 444 R4 501 R4 558 R4 615

R4 277

R4 393

R4 451 R4 509 R4 567 R4 625 R4 683

15,00 R4 279

R4 338

R4 456

R4 515 R4 574 R4 633 R4 692 R4 751

15,25 R4 339

R4 399

R4 519

R4 579 R4 639 R4 699 R4 759 R4 819

15,50 R4 399

R4 460

R4 582

R4 643 R4 704 R4 765 R4 826 R4 887
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sterking van die rand en tweedens
is dit die normale seisoenale tendens wat gevolg word.
Op hierdie stadium vorm die
prys van die twee kommoditei
te op die berekende afgeleide
prysvlak. Dit is waar olie en oliekoek ingevoer word en ’n som
gemaak word van wat die afgeleide
prys van die twee kommoditeite
behoort te wees sou daar olie of
oliekoek van die twee betrokke
gewasse ingevoer word. Op hier
die stadium is die prys vir beide
kommoditeite in die omgewing
van R6 300 per ton. Normaalweg
begin beide die twee kommoditei
te se pryse te herstel vanaf middel
Mei jaarliks. Daar behoort redelike sterk prysondersteuning tot
ongeveer einde Desember vir die
twee gewasse te wees.
OPSOMMING EN GEVOLGTREKKING
Die pryse van al die belangrikste
grane en oliesade vorm tans in
die omgewing van die berekende
invoerpariteitsvlakke. Dit is weens
die feit dat ons van die kommodi
teite sal moet invoer as gevolg van
die droogte die afgelope seisoen.
Die wisselkoers speel ’n baie groot
rol in die prysvormingsproses en
het die versterkende rand die pryse
’n bietjie onder druk geplaas die
afgelope week. Daar behoort redelike prysondersteuning vir al die
somergewasse tot en met Desember 2016 te wees, totdat daar meer
sekerheid oor die nuwe seisoen
beskikbaar is. Praat met jou graanmakelaar en benut die prysvlakke
betyds.
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16 Senwes Equipment tegnici in
2016 John Deere top 50

S

Kroonstad en Ventersdorp verteenwoordig.
Die vier van Parys is Hendrik
de Klerk, Roelf Jones, Thys
Somphane en André Pienaar en
die drie van Lichtenburg is Chris
Goosen, Erich Leibbrandt en
Muller van Heerden. Die Hertzog
ville tegnici wat die top 50 lys gehaal het, is Casper Botha en Gerrus Fourie, met Tienie Jansen van
Rensburg en Pieter du Toit van
Ottosdal. Die ander vyf is Corneel
Botes (Bloemfontein), Warren
Kleinsmit (Bultfontein), Corne
Kleingeld (Hartbeesfontein), Edward Hamilton (Kroonstad) en
André Pienaar (Ventersdorp).
Daar is baie talent opgesluit
in die 2016 groep. Vier Senwes

enwes Equipment tegnici sal
weer met groot entoesiasme
deelneem aan die 2016 John Deere
Tegnikus van die Jaar kompetisie.
16 van Senwes Equipment se
tegnici het die top 50 lys gehaal.
Dit is 'n verbetering op 2015, toe
11 tegnici dié lys gehaal het.
Die top 50 tegnici het in April
'n eksamen afgelê en die top tien
sal gekies word op sterkte van die
uitslag van die eksamen.
Ons 16 verteenwoordigers is
vanuit die hele Senwes Equipment
familie, naamlik vier van Parys,
drie van Lichtenburg, twee elk
van Hertzogville en Ottosdal, terwyl die ander vyf Bloemfontein,
Bultfontein, Hartbeesfontein,

VROEË
VEGETATIEF,
MET PLANT

MIDDEL
VEGETATIEF,
TOPBEMESTING

BLOMSTADIUM

MIELIES

VOOR PLANT

Equipment tegnici het ook die
top 50 lys gehaal in 2015 - Botha,
Fourie, Hamilton en Van Heerden
het dit weer vanjaar gedoen, terwyl
die oorblywende 12 vanjaar hul
buiging in die top 50 maak.
Muller, wat deel van die top 10
was in 2015, het sy belofte nagekom om alle pogings aan te wend
om deel van die 2016 top drie te
wees. Almal gaan veg vir die eerste
plek maar dit gaan 'n moeilike
stryd wees, veral omdat die 2015
wenner van Afgri, Niel Ackerman,
'n gedugte teenstander is. Ons
hoop egter om 'n deelnemer op
die podium te hê, soos Myburg de
Bruyn van Wesselsbron, oor wie
daar in die vorige uitgawe gerapporteer is.
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Met Kynoch se innoverende
en pasmaak-produkte
kan jy bemesting toedien
volgens jou mielieplante se
behoeftes en groeistadiums.
So verseker Kynoch dat jou
mielieplante kry wat hul
nodig het, wanneer hul dit
die nodigste het.

Kynoch – verbeterde
doeltreffendheid deur
innovasie.
TM

KynoPlus

Vir verbeterde stikstofdoeltreffendheid wat
beskikbare stikstof in die
grond verhoog.

KynoPlus mengsels:
TM

Om stikstof, fosfaat en
kalium doeltreffend in
die grond te sit.

Vir ‘n vinnige begin en
sterk saailinge.

KynoPlus TM

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

KynoPlusTM en
KynoPlus mengsels:
TM

Effektiewe bemesting
wanneer die voedingsbehoefte van die
mielieplant geweldig
toeneem.

Mielie OEMFF®:

’ n Blaarvoeding om die
effektiwiteit van die
mielieplant te verbeter.

Mielie OEMFF® B16:

Om gedurende stuifmeelstort,
bestuiwing en bevrugting in
die spesifieke voedingsbehoefte te voorsien.

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

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

011 317 2000 | info@kynoch.co.za
www.kynoch.co.za
Nie handeldrywend in die Wes-Kaap nie.
KynoPlus is geregistreer as kunsmis groep 1 – Reg. No: K8024,
KynoPop Reg. No: K9101, Mielie OEMFF Reg. No: K8702 en
Foli-Grande Reg. No: K8045
(Alle produkte is geregistreer onder Wet 36 van 1947)

uppe marketing A12328/SS
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’n Seisoen wat die potensiële effek
van ’n EL Niño weer gewys het
Werklike reënval vir April 2016

THYS GROBBELAAR
SENIOR GRAANANALIS, SENWES
GRAINLINK

REËNVAL HIERDIE SEISOEN
Vir ’n verandering het die sentrale
en suid-westelike gedeelte van die
tradisionele Senwes gebied meer
reën ontvang as die noord-oostelike gedeelte. Die reën was in die
meeste gevalle te laat om die mie
lie-oes te red. Mielies wat reeds laat
in hul fisiologiese ontwikkeling
verkeer het en die laat sonneblom
het wel baat gevind by die goeie
April reënval. Histories loop die
westelike gedeelte van die somerreënvalgebied gewoonlik erger
deur as die oostelike gedeelte.
Hierdie seisoen was dit weer die
geval.
Meegaande kaart dui die kumulatiewe reënval vir die seisoen van
af 1 Julie 2016 tot 30 April 2016
aan. Die Bultfontein/Theunissen
gedeelte van die tradisionele Senwes-gebied het veral hierdie seisoen
erg deurgeloop. Die gebied het tot
op hierdie stadium minder as 50%
van die langtermynreënval ontvang. Dit nadat die vorige seisoen
ook baie droog afgesluit het. Die
heel suid-westelike gedeelte van
die tradisionele Senwes-gebied,
naamlik die Petrusburg-gebied,
het ook redelik reën die afgelope
seisoen gehad, veral gedurende die
najaar. Dit het soveel in die gebied
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Die kumulatiewe reënval vir die tydperk 1 Julie 2015 tot 30 April 2016 as %
van die langtermyn kumulatiewe reënval vir die ooreenstemmende tydperk

gedurende die najaar gereën dat
van die produsente oorweeg om
selfs winterkoring onder droëlandtoestande aan te plant.
Die noord-oostelike gedeelte
van die tradisionele Senwes-gebied
het ook meer reën as die langter-
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myngemiddeld ontvang. Daar is
produsente wat ’n gemiddelde oes
en beter hierdie seisoen gaan reali
seer. Dit sluit in die aanliggende
Mpumalanga provinsie wat hierdie
seisoen ’n gemiddelde oes gaan
realiseer.

D RUPPE L S O P D IE DA K
Persentasie normale reënval vir die seisoen (Julie 2015 - Maart 2016)
(Gebaseer op voorlopige data, normale tydperk 1981-2010)

•••

DIE VERLOOP van die 2015/16 seisoen in
Suid-Afrika word in meegaande kaart uitgebeeld.
Die Suid-Afrikaanse Weerdiens se April reënvalverslag was egter nog nie beskikbaar met die
skrywe van die artikel nie. Die kol met onder
gemiddelde reënval in die sentrale gedeelte van
die binneland kan duidelik waargeneem word.
Die kol met onder gemiddelde reënval in die sentrale gedeelte van Suid-Afrika het kleiner geword
sedert Januarie as gevolg van goeie reën oor dele
van die Oos-Vrystaat en Mpumalanga. Dele van
Mpumalanga het selfs meer reën as die langtermyngemiddeld ontvang. Met ’n besoek aan die
provinsie kan daar waargeneem word dat goeie
opbrengste oor die algemeen verwag word.
VOORUITSIGTE VIR DIE 2016/2017 SEISOEN
Die seetemperature is besig om te daal oor die
Nino3-4 gebied in die Stille Oseaan. Die afwyking in die gemiddelde seetemperatuur was die
hoogste in opgetekende geskiedenis. Sulke warm
seetemperature het gewoonlik katastrofiese klimatologiese gevolge in ander dele van die wêreld,
soos Suid-Afrika.
Die International Institute van die Universiteit
van Columbia dui die voorspelde La Niña-epi
sode vir die komende seisoen in onderstaande
grafiek aan. Die kanse vir ’n La Niña-tipe seisoen
is redelik groot volgens die verskillende voorspel
lingsmodelle.

Grafiek 1. 'n Vergelyking tussen die 1991/92 en die 2015/16seisoene en die langtermynreënval van die tradisionele
Senwes-gebied.

DIE 1991/92 seisoen was die swakste seisoen die afgelope 40 jaar wat gewasprestasie aanbetref. Die seisoen
was ook ’n El Niño-tipe seisoen. Vergelykings word
ook getref oor die verloop van hierdie seisoen en die
1991/92 seisoen. Die verskil tussen die twee seisoene
is dat die 1991/92 seisoen goed begin het maar ramp
spoedig geëindig het. Die huidige seisoen het weer baie
moeilik en laat begin maar het effens beter geëindig.
Die droë Februarie was egter die doodsteek vir mielieproduksie in verskeie distrikte. Die meeste mielies het
gedurende Februarie bestuif omdat so laat aangeplant
kon word en die onder-gemiddelde reënval die maand
het sy tol geëis.
Grafiek 1 dui die verskil in reënvalverspreiding
van die 1991/92 jaar en die 2015/16 jaar teenoor die
langtermynreënvaltendens aan.

OPSOMMING EN GEVOLGTREKKING
’n Seisoen met groot variasie in reënval is die
afgelope seisoen ervaar. Groot gedeeltes van die
westelike mielieproduksiegebied het spreekwoordelik aan die agterspeen gesuip. Op die stadium
gee die meeste internasionale weervoorspellingsdienste ons redelik moed dat die kanse vir ’n La
Niña-tipe seisoen redelik groot is. ’n La Niña-tipe
seisoen het gewoonlik ’n redelike normale tot
bo-normale reënval vir die seisoen tot gevolg.
Ons hoop en vertrou dat die voorspelling bewaarheid gaan word.
SENWES Scenario • JUN/JUL 2016
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HA N D E LSN U U S

Gerrit gerat as Grasland se Finansiële Direkteur

G

errit Maritz is pas
aangestel as die nuwe
finansiële direkteur by Grasland.
Die 28-jarige geoktrooieerde

Gerrit Maritz,
die nuwe
Finansiële
Direkteur van
Grasland
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rekenmeester het op 1 April
2016 die leisels by Thys Knoetze
oorgeneem.
WERKSGESKIEDENIS
Nadat Gerrit sy graad by die UV
in Bloemfontein voltooi het,
was hy by PWC in Welkom
werksaam, waar hy sy 3-jaar
klerkskap voltooi het. Hy
was die finansiële bestuurder
by HFR Transport in
Johannesburg vir twee jaar
voordat hy na Klerksdorp
verhuis het om as finansiële
analis by Senwes aan te sluit.
Vandaar het hy as finansiële
direkteur by Grasland aangesluit.
WIE IS GERRIT?
Hy beskryf homself as ’n baie
entoesiastiese mens en hou
daarvan om betrokke te wees en

is “oorgehaal” vir hierdie pos. Sy
persoonlike filosofie stem van
sy graad een juffrou by Sentraal
Volkskool by Kroonstad. Hier het
Fredia du Toit die ‘Ek Kan’- motto
reeds onder sy vel laat inkruip,
waar dit vandag nog deur hom
gekoester word. Dit maak die kern
uit van sy ‘Glo in jouself ’-kultuur,
waarmee enigiets moontlik is.
Die oorskakeling vanaf die
vervoerbedryf na Grasland het
tot dusver seepglad verloop vir
die Theunissen-gebore Gerrit,
wat te Hoërskool Bothaville
gematrikuleer het. Oor die
pad vorentoe is ‘Grasland en
ondervinding’ sy voorland.
Gerrit is sedert 18 Januarie
2014 met Melissa getroud.
Hy hou daarvan om nuwe
dinge te leer en in sy eie woorde is
hy “lus vir die ding”.

5E 3-silinder met 12 x 12 PowerReverser™ en Hidroëliese koppelaar
…en so gemaklik soos jou rusbank…

IOOS
CAB

5055E

5065E

5075E

R 295 000
R 370 000

R 330 000
R 400 000

R 365 000
R 440 000

Aanbeveelde handelaarsprys

BTW uitgesluit

Hoë kwaliteit. Koste effektief. Langtermyn diens.
Vanaf R295 000 (BTW uitgesluit). Prima -9% gekoppel deur
John Deere Financial. Terme en Voorwaardes geld.
Spesiale aanbod eindig 30 Junie 2016.
Vir jou 5E besoek www.deere.co.za of gesels met
‘n John Deere handelaar.

Deere.co.za
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DS. CAREL BOTMA

DEEL 2:
DIE IMPAK VAN STRES
LEES: Genesis 3:1; 14-19

VANDAG GAAN EK VIR
JOU WYS WAT DIE IMPAK
VAN STRES OP DIE LEWE
VAN DIE INDIVIDU MAG
WEES, MET ANDER
WOORDE, WAT IS DIE
EFFEK DAARVAN OP
JOU LEWE? WAT GEBEUR
FISIES MET DIE MENS
WAT STRES ERVAAR?

W

anneer ons bronne met
’n potensiële bedreiging
gekonfronteer word, is daar in die
eerste plek ’n alarmfase. Dit word
gekenmerk deur skok. Dink maar
aan die verwoede bul of hond wat
onverwags op jou afstorm. Of jou
motor word gekaap. Die mens se
liggaam mobiliseer homself egter
gou om ’n teenskokreaksie uit te
voer. Tydens die teenskokreaksie
is die liggaam se vermoëns om te
presteer ver bo die normale. Dit is
dán wanneer jy met die grootste
gemak in jou volle vaart bo-oor
die hek sal spring ten einde van
die stormende bul te ontvlug. Jy
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bereik sodoende ’n prestasiepiek.
Die volgende fase is die weerstandfase. Tydens hierdie fase word
die gedrag van die teenskokfase
voortgesit, maar die hardloper se
asem raak min en hy word moeg.
’n Prestasieplato word bereik en
die bul is besig om jou in te haal.
Dit is tydens hierdie fase waar jou
emosionele bronne hulle hande vol
het met al die genoemde pogings
om deur middel van die bestuur
van die ander bronne, kop bo water te hou.
Alhoewel ek nou vir jou ’n
ekstreme voorbeeld van ’n stressor
gegee het waarmee ons nie elke
dag te doen kry nie, het die alledaagse stressore presies dieselfde
proses en impak op ons. Sommige
van hierdie stressore is so gering
dat ons dit beskou as deel van ons
daaglikse roetine. Dink maar aan
die oggende wanneer jy verslaap,
wanneer jy die verkeer aandurf,
wanneer een van die kinders
voor slaaptyd onthou dat daar
die volgende dag ’n projek by die
skool ingehandig moet word, of
bloot net wanneer die elektrisiteit
onverwags afgaan. Hoe dit ook al
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sy, ons kry daagliks met honderde
stressore te doen. Daarom is dit
goed te begryp dat, al is die jakkalsies klein, hulle uiteindelik ook
’n enorme impak op ons lewens
kan hê.
Die laaste fase is dié van uitputting, uitbranding of ineenstorting.
Die liggaam en emosionele bronne
se vermoëns om die bedreiging
te weerstaan, stort in duie en ’n
krisistoestand ontstaan. Jy voel
moeg en uitgeput, jy sukkel om te
konsentreer, jy raak maklik geïrriteerd en kan uiters pessimisties
word. Die lewe en sy mense het
vir jou hulle glans verloor en jy het
niks goeds om daaroor te sê nie. Jy
het uitgebrand... moontlik ervaar
jy selfs al meegevoelsuitputting.
Maar daarvan sal ek jou in ’n latere
uitgawe meer vertel.

SENWES PRECISION FARMING

in the vanguard of technology

StarFire™ 6000 Receiver
Compatibility
• Same mounting bracket as
StarFire 3000 deluxe shroud
• Same wiring harness
connector and RTK radios
as Starfire 3000
• Compatible with previous
and current GreenStar
displays
• Increased performance
• New features:
– Reprogrammable via
USB port on receiver
– Integrated data logger
– Optional locking device
– SF1 and RTK performance
wil remain the same as
the SF3000
Universal Autotrack™
• Easy to install
• Compatible with SF1,
SF2 and RTK
• ATU works with
GS2, GS3 and
GS 1800 displays

GreenStar™ 2 1800
• Scroll wheel for easy
navigation
• USB port for data
transfers
GreenStar™ 3 2630
• Provides full monitoring
and control over all the
agricultural management
solutions you use in your
John Deere machines
GreenStar™ 2 Rate
Controller
Enables rate and section
control of non-ISOBUS
implements by serving
as the interface for your
GreenStar display.
Control fertiliser, chemical,
nutrient and seed
delivery.

My choice, my Senwes.

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

CALL CENTRE: 018 464 7550/3

JDLink
• Take your operation
to the next level
of productivity and
efficiency – without
leaving the office
• Connects your machines
in the field with the
office or your mobile
device
• Enables you:
– to keep track of your
fleet
– monitor work progress
– manage logistics
– access important
machine information
– analyse and optimise
machine performance
– receive SMS alerts or
e-mail messages
– perform remote
operator support
– automate data
exchange
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JENNY MATHEWS

LEGENDES EN NALATENSKAPPE
“FAMILIEGESKIEDENIS
BOU BRÛE TUSSEN DIE
GENERASIES VAN ONS
FAMILIES.”

O

ns het so pas ’n wonderlike
maand spandeer waarin
ons gesinsbande hernu het. Dalk
het die uitmergelende droogte
wat ons hierdie jaar ervaar het iets
daarmee te doene gehad, maar
ons het ’n behoefte in hierdie
tyd gehad om perspektief te verkry oor die werklike belangrike
dinge in die lewe: familiebande
en vriendskappe, wat die fondasie
is van die gevoel dat ons iewers
hoort en wat die boublokke van
tevredenheid is - veral in moeilike
tye!

“Brûe word nie per ongeluk
gebou nie.”
Twee en vyftig siele, almal
verbind deur bloed of huwelik,
met ouderdomme wat wissel van
my skoonpa Charlie, 91, tot my
nuwe kleinseun van 4 maande, het
bymekaargekom op die plaas vir ’n
Mathews familie reünie. Dit was
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baie spesiaal om die plaaslewe vir
’n oomblik deur die oë van ander
te sien, mense met gelukkige herinnering van die plaaslewe uit hul
kindertyd. Eenvoudige dinge soos
die reuk van pas geoeste mielies of
die koel aanraking van die herfs
aandluggie het baie herinneringe
opgeroep en heelwat gesprekke het
begin met, “Onthou jy nog ...!”
Baie stories is oorvertel, wat
herinneringe aan moeilike tye
ingesluit het - soos die depressiejare, toe hulle skuiling gebied vir
verbygaande reisigers, wat werkies
op die plaas gedoen het in ruil vir
kos en slaapplek; of toe hulle pa
so erg deur ’n bul deurboor is dat
hy by die dood omgedraai het.
Ek het gesien hoe die kinders se
oë rek toe daar vertel is hoe dit
’n hele dag geneem het dorp toe
met ’n kar en perd om vir vriende
te gaan kuier of vars voorrade te
gaan koop. Hulle het gehoor hoe
die grasvlaktes eens gewemel het
van wild en hoe Ouma Hettie
haar bekende boereseep gemaak
het, wat ’n 10-jaar oue Charlie
op ’n ossewa gelaai het en saam
met Boesman, die getroue ou
bediende, na Mafeking geneem
het om saam met ander plaasprodukte soos mielies en hoenders te
verkoop - of dit dikwels te ruil vir
basiese voorrade soos tee, koffie
en suiker. ’n Lepeltjie suiker in
die koffie was 'n groot bederf nie ’n alledaagse gebeurtenis nie!
Alledaagse dienste wat ons as
vanselfsprekend aanvaar het nie
bestaan nie - geen posdiens in die
nabye omgewing nie, geen vinnige
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toegang tot nood mediese sorg
nie, geen elektrisiteit nie - nee,
selfs nie eens ’n kragopwekker nie!
Die kinders kon hulle nie indink
hoe dit sonder ’n TV of rekenaarspeletjies moes wees nie!

“As ek wil hê my kinders
moet die mense ken wat
steeds in my gedagtes leef,
dan moet ek die brûe tussen
hulle bou.”
Oor die jare was daar tye wanneer
ek dit gewaag het om jammer vir
myself te voel as dinge moeilik
geraak het, soos hierdie jaar, maar
ek het ’n waardevolle les by die
ouer generasie geleer - ek dink
ons almal het: Dit maak nie saak
hoe moeilik dinge was nie, hulle
was tevrede, gelukkig en soveel
meer kreatief met hul tyd as wat
ons deesdae blyk te wees. Almal
het gehelp met die werkies wat
gedoen moes word en was met
oorgawe betrokke in die eindelose
aktiwiteit op die plaas - tuinwerk,
bottelering, inlê en bak, naaldwerkprojekte - wat baie lap- en
stopwerk en verstellings aan klere
ingesluit het om dit telkens weer
’n nuwe lewe te gee. Alles op die
plaas was self gekweek, plaasvars,
en trots tuisgemaak.

“Ek alleen is die skakel tussen die generasie wat aan
beide kante van my staan.
Dit is my verantwoordelikheid om hulle harte saam te
smelt deur liefde en respek.”

T O E K O MSF O KUS

Die kinders wat bevoorreg was om op die plaas
groot te word het wonderlike herinneringe en selfs
al het tyd en gety baie van hulle weggevoer na die
stede, het ons sonder uitsondering die verlange na
vroeër dae gesien - die heimweë was op hul lippe
en in hul oë. Elke nou en dan het een van die
ouer mense gaan stap, pad-af en verby die skure;
of deur die tuin na die klein kerkie met sy begraafplaas vol geskiedenis - en ons het hulle laat begaan
om ’n stil oomblik te koester...

“Bewaar jou herinnering, bewaar dit
goed, wat jy vergeet kan jy nooit
oorvertel nie” – Louisa May Alcott
Die tyd wat ons met die ouer generasie spandeer en na hul ou legendes geluister het, het ons
daaraan herinner om te waardeer wat ons het. Ek
is so dankbaar dat ons kinders die geleentheid
gehad het om veraf niggies en nefies te ontmoet,
wat hulle andersins nooit sou ken nie - jong mans
en vrouens wat ’n lewe vir hulself uitkerf in die
stad, wat selfs soms wens dat hulle gelukkig ge
noeg was om op die plaas te leef en te werk... nie
die droogte en ons stories van swaarkry, of die
atmosfeer van onsekerheid het hulle afgesit nie.
Niks is in elk geval erger as dit waarmee hulle in
die betonoerwoud te doen het nie!

•••

neringe na. Daar is nie groot
standbeelde met ons name op
vir almal van ons opgerig nie,
maar ons sal voetspore laat in die
gedagtes en harte van mense wie se
lewens ons aanraak. Dit hang van ons af
of dit ’n blywende nalatenskap sal wees, of
een wat gou vergete sal wees. Ons gedagtes is
so besig met oorlewingsbeplanning dat ons nie tyd
het om aan ander te dink nie. Daardeur mis ons uit
op ’n baie eenvoudige, maar belangrike, lewenswaarheid:
Verhoudings is belangriker as geld. As ons ander verhef,
verhef ons onsself! Winston Churchill het tereg gesê: Ons
maak ’n bestaan deur wat ons ontvang, maar ons maak ’n
lewe deur wat ons gee!

Aristotle het gesê, “Die opvoeding van
die verstand sonder opvoeding van die
hart is geen opvoeding nie.”
Maar meer as dit, dit het ons vir ’n oomblik laat
huiwer, laat dink aan nalatenskappe. Wat laat
ons vir ons kinders en hulle kinders na? Bou ons
verhoudings wat hulle sal verryk en hulle veilig
en geliefd sal laat voel? Bou ons gelukkige herin
neringe saam met hulle sodat hulle ons in die jare
wat kom sal onthou en ons name op hulle lippe
sal dra na nou nog ongebore kinders? Dra ons
ons kultuur en tradisies oor? Wat ons nalaat is
soveel meer as dit wat in geldelike terme gemeet
kan word. Benewens ons wêreldse besittings laat
ons ook waardes, oortuigings, planne en herinSENWES Scenario • JUN/JUL 2016
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Kontak Ronin vandag en vind uit hoe maklik dit is om U
boerdery ´n reuse hupstoot te gee. Ons verskaf tegnologie
wat getoets is en gebruik word deur Suid-Afrikaanse boere!

www.roninpfs.com // +27 (0) 11 608 3666
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... saam vorm jul ’n vennootskap van kennis wat sal sorg vir die regte kultivarkeuse
wat aan jou behoeftes sal voldoen. Met DEKALB® as deel van jou boerdery is dit
maklik om trots te voel op dit wat jy doen. Boonop weet jy dat Monsanto deurentyd
dáár is vir jou. Ons doen voortdurend navorsing om ons reeds uitstekende
DEKALB®-kultivars te verbeter sodat ons mieliebasters ooreenkomstig jou
behoeftes kan lewer. Ons tegnologie en navorsing, gerugsteun deur professionele
diens en advies, dra by tot jou volgehoue sukses. Só oortref ons jou verwagtinge
keer op keer.

Kontak ons gerus by: 011 790-8200 of
customercare.sa@monsanto.com
www.monsanto.com
www.facebook.com/MonsantoCo
www.twitter.com/MonsantoCo
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Monsanto Technology LLC. Monsanto Suid-Afrika (Edms) Bpk,
Posbus 69933, Bryanston, 2021.
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DS. WILLIE BOTHA

HOE HONGER IS JY?
LEES: Mattheus 15:21-28

T

oe die wêreldberoemde
tjellis, Pablo Casals,
negentig jaar oud was, het hy
nog steeds elke dag vier of vyf
uur lank geoefen. Toe hulle hom
vra waarom hy op sy ouderdom
en met sy reputasie nog steeds
so hard werk, was sy antwoord:
‘Omdat ek hoop om dalk ’n
bietjie vordering te maak...”
P    ablo Casals is ’n goeie voorbeeld
van iemand wat honger gebly het.
Hy was nie tevrede met die vlak
van professionaliteit wat hy bereik
het nie, daarom het hy bly oefen.
Terwyl Jesus in die stede Tirus
en Sidon was, het ’n Kanaänitiese
vrou na Hom toe gekom. Sy
vertel vir Jesus van haar dogter
wat in die mag van ’n bose gees is.
Aanvanklik lyk dit of Jesus en Sy
dissipels nie veel aandag aan haar
skenk nie. Dit is belangrik om te
verstaan dat Jesus Sy Messiasskap
gesien het as om eers na die Jode
te gaan om hulle van God se
nuwe bedeling te vertel. Die vrou
het dit egter nie daar gelaat nie.
Sy kom voor Jesus kniel en sê:
“Here, help my!” Jesus het aan
haar verduidelik dat Hy nie die

Planter Monitor
•
•
•
•
•
•

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

kinders se brood aan die hondjies
rondom die tafel kan gee nie. Sy
gebruik Jesus se eie beeld deur
te sê dat die hondjies darem van
die krummeltjies kry wat van die
tafel val. Daardeur het sy gewys
dat alhoewel sy nie deel van die
Jode was nie, sy geglo het dat God
se genade ook vir haar waar kan
wees. Jesus is verwonderd oor haar
geloof en daarom maak Hy haar
dogter gesond. Daar is nie grense
aan die liefde van ’n ma nie. ’n
Ma honger vir haar kind en haar
kind se behoeftes.
Later, na Jesus se opstanding, kry
die dissipels uitdruklik die opdrag
om na al die nasies te gaan en die
mense Jesus se dissipels te maak en
hulle in die naam van die Vader,
Seun en Heilige Gees te doop.
Die Jode was nie ontvanklik vir
sy Messiasskap nie. Anders as die
Kanaänitiese vrou, was hulle nie
honger vir die boodskap van Jesus
nie.
Die belangrikste is egter hoe
God na ons gehonger het. God

het daarna gesmag dat ons Sy
kinders sal wees. En Sy Vader
wat so vir Hom gehonger het,
nie toelaat dat die honger van Sy
Seun groter is as Sy honger vir die
wêreld nie. Wat ’n botsing van
belange om ons ontwil.
Honger ons nog na God, wat
so honger is vir ons? Het ons nog
daardie onuitspreeklike, basiese
drang om met ons Christelike
geloof bemoeienis te maak? Of
moet God wat vir ons die brood
van die lewe gegee het, tevrede
wees met die krummels wat van
ons tafels, van ons tyd afval?
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Cut losses with PRECISION
Plant with VISION
Process Monitor
for Air Seeders

Proudly Made in
South Africa

Tel: 012 345 3193
Fax: 012 345 6763
Web: www.electrolee.co.za
Email: info@electrolee.co.za
Sales: sales@electrolee.co.za
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Area
Speed
Tacho up to 4 axles
Alarm on each function
Easy to install
Bin / Tank full
Bin / Tank empty

I
R
AG

Promosie geldig
24 Junie – 16 Julie 2016

R

2590

14 WATT ES
8727900871142

14 WATT BC
8718291730774

K O MPE T ISIE S

Tuinwenke

•••

vir die winter

D

Die HANNON
Gentle Facial Wash
is ’n hoogs effektiewe
gesigwasmiddel wat
baie delikaat op die vel
inwerk. Dit verwyder
selfs die hardnekkigste
grimering en olie van
die vel.
Dis ideaal vir tieners of mense wat sukkel
met velkondisies soos aknee, aangesien dit
die aktiewe bestanddeel ACNET bevat wat
inflammasie beheer en bakterieë wat opgebou
het, beveg. Hierdie velreiniger moet soggens en
saans gebruik word.
Iemand wat van ’n tradisionele velskropmiddel hou, sal gaande wees oor die HANNON
Mother of Pearl Facial Scrub. Dit is ideaal vir
enige iemand met ‘n olierige tot normale veltipe. Dis ook ’n fantasiese vooraf gesigskrop vir
mans wat ingroeihaartjies ontwikkel wanneer
hulle skeer.
Ons beveel egter nie aan dat niemand wat
aan erge aknee ly, soos tieners, hierdie produk
gebruik nie.

it is weer daardie tyd van die jaar, naamlik wintertyd!
Tydens seisoensveranderings kan voorraadopname
van jou tuin gedoen word en kan daar in alle erns vir die
volgende fase beplan word. Ons gee graag ’n paar handige
tuinwenke vir hierdie koue seisoen.
KOUE
• Verskuif sensitiewe plante na ’n meer beskutte plek.
• Onthou om verskillende bedekkings aan te wend wat
beskerming aan plante bied en die plant warm hou.
• Wag eerder tot die koue verby is voor jy blare uitsnoei –
die blare beskerm die plant teen die koue. Stel die snoei
liefs uit tot aan die einde van Julie, of tot begin Augustus.
• Verwyder herfsblare. Veral dié wat in visdamme val, moet
uitgehark word. Dit kan skadelik vir visse wees.
• Verwyder wintergras - dit groei juis as die res van die
grasperk baie swak groei toon, soos in die winter.
BENATTING
• Moenie die plante te veel water gee nie. Plante behoort
slegs een maal elke twee weke natgemaak te word.
• Groeiende bolplante kan meer gereeld benat word.
• Besproei so vroeg as moontlik in die dag sodat plante teen
die aand droog is en oggendbesproeiing verwyder ook die
dou- of ryplagie.
ANDER ASPEKTE IN DIE TUIN
Vir ’n werklike mooi tuin moet aspekte rondom die grasperk
en tuin wat dalk agterweë gelaat is, nou aandag geniet. Tydens
hierdie ‘rustiger’ tyd, waar jy minder gras sny en minder
water gee, kan jy nou ander takies verrig, soos byvoorbeeld
om beeldjies skoon te maak en te verf, miskien om houtvoor
werpe en tuinmeubels te skuur. En as jy genoeg tyd het, kan
jy selfs kyk na konstruksies soos heinings en mure.
’n Handige wenk is ook om jou tuinhulp aan te sê om tuingereedskap reg te maak, en indien nodig, gereedskap te vervang of voor te berei vir die komende seisoen.

5%
af

SMS Senwes, Hannon en jou naam, telefoonnommer en e-posadres na 31 022 voor
31 Julie 2016 om ’n kans te staan om een
van twee geskenkpakke van Facial Wash en
’n Mother of Pearl Facial Scrub ter waarde
van R500 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 uitgawes (Februarie/ Maart 2016) is as volg:
CUM: Geoff Blignaut van Vereeniging. Hannon: Johan Uys van die Strand,
Hanlie Bothma van Vereeniging.

Hinterland koopbewys
Senwes Scenario lesers kan in Junie en Julie 2016 ‘n 5% korting
by Hinterland takke kry met die aankope van enige van die
onderstaande twee items, soos wat in Tuinwenke genoem word.
• Earth2Earth kompos • Earth2Earth potgrond

Om in aanmerking te kom moet lesers slegs die advertensie toon om die korting te kry!
AFGRI Town&Country, FarmCity en Senwes Village is handelsmerke van Hinterland
AFGRI Town&Country, FarmCity and Senwes Village are trademarks of Hinterland
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Besoek jou naaste
Hinterlandtak nou!

•••

RUBR I E K

MILANIE VOSLOO

FOTO: LEEF

NIEMAND HOEF TE BLY
SOOS HULLE IS NIE...

WEN
HY MAAK JOU SOVEEL
MEER... SOVEEL MEER
IN LIEFDE.

O

m met alle mense goed oor
die weg te kom, is nie vir
een van ons sommer net maklik
nie. Daar is mos maar altyd iewers
iemand wat die vermoë het om
ons woedend te maak of ons sommer net te irriteer. Die waarheid
is dat ek en jy ook maar ’n pyn
vir ander kan wees! Ja, menseverhoudinge bly kompleks omdat ons
mense is met verskillende denkpatrone, persoonlikhede, motiewe en
emosies. Nooit behoort ons egter
onsself te verskoon vir wie en wat
ons is deur te verklaar dat ander
ons maar moet aanvaar soos ons is
nie. Dat ons nou “maar gemaak en
laat staan is” nie ... want kinders
van die lewende God is juis mense
wat gedurig onder konstruksie is,
wat heeltyd kan verander om meer
soos Hy te wees. In groter liefde
kan leef. Want ons Vader het ons
lief soos ons is, maar het ons te
lief om ons te los soos ons is. Juis
omdat Hy die beste vir ons én ander wil hê. En wanneer ons Hom
toelaat om ons te verander,
gebeur daar ook iets met ons
verhoudingslewe. Want dan kyk
ons met ánder oë na die mense om
ons: Met genade-oë wat met liefde
uitgespoel is.
Jy sal onthou dat Jakob van
wie ons in Genesis lees, nie eintlik
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bekend was vir sy goeie verhou
dings nie. Hy het eerder koek saam
met sy ma gebak as om saam met
sy pa te boer. Boonop het hy nie
geskroom om sy broer, Esau, in te
loop en ’n klomp leuens te vertel
nie. As gevolg hiervan was hy ’n
vlugteling van die wêreld... totdat
God aan hom verskyn...en sy hele
lewe verander. Toe word Jakob ’n
vredemaker, ’n brugbouer... ’n verskilmaker in mense se lewens.
As Jakob – die bedrieër – so
kon verander, dink net wat die
Vader met my en jou harte kan
doen as ons Hom wil toelaat!
Vader, moet my asseblief nie los
soos ek is nie. Maak my nuut. Nuut
in genade-liefde.

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 gelo
wiges 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-bladsye uitgawe waarvan die vrystellingsdatum
in Augustus. Dit sal vir R189.95 op
die rakke. wees. Die boek volg op
Milanie se Sielskos vir die vrou wat
lééf, Laat Sy liefde jou lei, Gekoester in
God se liefde, Moed vir elke môre, Net
soos jy is en Sielsgedagtes.

Wen met Senwes en Cum Uitgewers. Een gelukkige leser kan ’n kopie
van Jou Voetpad na VREDE, 366 koesteroordenkings op jou reis saam
met die God van vreugde, wen. SMS Senwes, Cum, jou naam, telefoonnommer en e-posadres na 31 022 voor 31 Julie 2016.
Standaard sms-tariewe geld en geen werknemers van Senwes mag deelneem nie.
Vir die volledige kompetisiereëls, besoek die webtuiste www.senwes.co.za.

Meer as net

LANDBOU

My keuse, my Senwes.

Senwes Grainlink bied veilige transaksies en vinnige
betaling. Ons skep waarde vir jou deur kapitale groei en
dividende. Ons kyk na jou graan en belange terwyl jy
aandag gee aan jou hartsmense.
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BETROUBARE
VERSKAFFER
INTEGRITEIT & KWALITEIT

KOMPETERENDE
PRYSE
HELP MET GROEI

BETAAL BINNE
24 UUR
BESTE WAARDE

DAAGLIKSE
MARKINLIGTING
MET ONS GRAAN APP

GESTIG
IN 1909
‘N EEU VAN LANDBOU

http://senwes.co/7min_DVD2016

9470RX

9520RX

9570RX

R 5 580 000

R 6 030 000

R 6 315 000

Aanbeveelde handelaarsprys

BTW uitgesluit

Hoë kwaliteit. Koste effektief. Langtermyn diens.
Vanaf R 5 580 000 (BTW uitgesluit). Prima -7% gekoppel deur
John Deere Financial. Terme en Voorwaardes geld.
Spesiale aanbod eindig 30 Junie 2016.
Vir jou 9RX besoek www.deere.co.za of gesels
met ‘n John Deere handelaar.

Deere.co.za

