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Redakteursbrief 

Op die pad van hoop 

Johan Geyser 

Die terugtog na Oudtshoorn van Kimberley was ongelooflik lank. Ons het by vriende van my ouers gaan 

kuier en na twaalf ure aaneen se ry, was ons uitgeput. Die daaropvolgende dag moet Ma alweer op ‘n 

sporttoer vertrek - dis om hierdie rede wat ons stilhou by ‘n petrolstasie. 

Die petrolstasie se groen en geel liggies flikker, die einste skerp liggies is wat my wakker maak. ‘n 

Petroljoggie staan by die tenk. Akkerlanings vol akkerbome het in daardie jare nog in my drome gesweef. 

Vir my was Oakdale ‘n nuwe begin. 

Die petroljoggie groet my met ‘n glimlag en so half deur die mis groet ek terug. Hy begin toe lag en terg 

spottenderwys. Om myself te verdedig verlam ek sy skerpsinnigheid met ‘n pittige antwoord. Die enigste 

vredemaker was natuurlik die afstand tussen die kar en die skerp kêrel, want nadat die tenk volgemaak is, 

het ons begin ry. 

Sou dit dan die einde wees? Geagte lesers, elke laerskooldag daarna, op pad terug van die skool af, het dit 

so gegaan. Ons het daagliks mekaar geterg en daagliks geskater van die lag. Menigmaal was ek laat vir 

middagete as gevolg van die nuwe vriend, want dis wat hy was, nie ‘n doodgewone  petroljoggie nie, hy 

was, en is, ‘n vriend. “Waar was jy, Johan?” het Ma altyd gevra. “Ek, ek het ‘n papwiel gehad, Ma . . .’’ 

Dis hier, by ‘n petrolpomp, waar ek ‘n stukkie wysheid geleer het. ‘n Stukkie wysheid wat my hele uitkyk op 

my omstandighede verander het. Die les was eenvoudig. My vriend het elke dag by ‘n petrolpomp gewerk. 

Hy het party dae dubbelskofte gewerk, laataand of in die vroeë oggendure eers by die huis gekom. Nooit sy 

kinders gesien nie, nooit tyd saam met sy vrou spandeer nie, maar getrou het hy nooit ‘n skof gemis nie. 

Eendag, uit blote nuuskierigheid, vra ek hoe hy dit regkry om so pligsgetrou en hardwerkend op te tree, die 

heeltyd, sonder ‘n verlies aan entoesiasme. Sy antwoord het my stomgeslaan: “Elke dag begin ek met 

nuwe krag. Ek stap werk toe, want ek kan nog stap. Ek het nog al vier my ledemate. Ek kan hulle nog 

gebruik. Ek het oë en ore, ‘n dak oor my kop, ‘n liefdevolle vrou, twee pragtige kinders, ‘n werk waarmee 

ek hulle kan onderhou, ek kan skryf, ek kan lees, maar bowenal, ek kan bid. Want, wat beteken al die 

seëninge in die hele wêreld as ek nie ‘n doel agter elke dag het nie. Ek bid om te vra wat my doel is, en so 

gaan ek die dag in met nuwe krag.” 

Dankbaarheid het hom geleer om bo sy omstandighede uit te styg. Vier jaar later begin ek steeds elke dag 

met ‘n grappie en ‘n Bybelvers. Vier jaar later, is dankbaarheid ‘n ding wat ek elke dag wil uitleef. Moet ons 

nie almal nie?  

Ek sluit af: In Matthew McConaughey se bekende toespraak nadat hy die ‘Golden Globe’ vir beste akteur 

gewen het, sê hy daar is drie goed wat hy elke dag nodig het om voort te bou op homself. Iets om na uit te 

sien, iemand om na op te kyk en iemand om na te jaag. Hy verduidelik dit so: Iets om na uit te sien, is sy 

vrou en kinders aan die einde van elke dag. Iemand om na op te kyk, is die Here, sy Hemelse Vader. 

Laastens, iemand om na te jaag, is sy held – hyself oor tien jaar. Hy sê egter dat hy nooit volkome by 

daardie prentjie van “homself oor tien jaar” uitkom nie, maar dat hy gelukkig is daarmee, want só het hy 

vir homself ‘n beeld geskep om te jaag. Die strewe na ‘n beter weergawe van jouself behoort ‘n voltydse 

handeling te wees. In my oë kan ons beslis elke dag sy woorde as inspirasie gebruik, dis woorde om by te 

leef en dis woorde waarmee ons, as Oakdale-gesin, elke dag met ‘n nuwe krag kan begin. 
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Mickél Stemmet 

Melk: ‘n Ondeursigtige, wit vloeistof wat ryk is aan proteïene, vet en kalsium, en wat afgeskei word deur 

vroulike soogdiere vir die voeding van hulle kroos.  

Van kleins af bring my pa vir my melk direk van die stal af en het ek ten minste ‘n liter melk elke aand soos 

‘n dors kalf gedrink. Hierdie melkdrinkery het egter net aangehou totdat ek die bostaande definisie van 

melk in ‘n Landbouweekblad raakgelees het. ‘n Mens kon sê dat ek ‘n tipe van ‘n fobie teenoor die feit van 

melk in my liggaam ontwikkel het. 

In die hoërskool word ek egter in ‘n mate geforseer om vars PLAASMELK te drink aangesien Oakdale op ‘n 

daaglikse basis vars melk aan hul koshuisseuns verskaf. Ek moes weereens met myself stoei om melk 

(waarmee ek nie die beste verhouding gehad het nie) oor my lippe te kry. Dit het my ‘n halwe jaar, ‘n paar 

maagvirusse en die feit dat melk jou bene sterker kan maak vir sport, gevat om my uiteindelik van my fobie 

te verlos. 

In 2017 kom besoek oom Albert van Zyl, die vakadviseur van Landbouwetenskap in die Wes-Kaap, Oakdale 

en besluit hy ook na ‘n deeglike ondersoek van ons landbouvakke en die landbou self, om geld by die 

regering te vra vir ‘n Ultraviolet-pasteuriseerder (‘n plan wat al lank in die pyplyn was).  

Vir diegene wat nie weet nie: ‘n Pasteuriseerder is ‘n masjien wat, wanneer melk deur hom gepomp word, 

dit pasteuriseer deur middel van hitte of ultravioletstrale. Pasteurisering of pasteurisasie is 'n proses 

waarin verpakte en nie-verpakte voedsel (soos melk en vrugtesap) met sagte hitte (minder as 100 ° C) 

behandel word om patogene (draers van siektes) uit te skakel en die rakleeftyd van voedsel  te verleng. Die 

proses is bedoel om bederf-organismes te verminder en vegetatiewe bakterieë (lewende bakterieë wat 

nie-seksueel voortplant, m.a.w. dit plant vinnig voort en kan baie skadelik wees) uit te skakel. Vandag word 

pasteurisasie wyd in die suiwelbedryf en ander voedselverwerkingsbedrywe gebruik om voedselbewaring 

en -veiligheid te verseker. 

In 2018 ontvang Oakdale se melkstal die pasteuriseerder en word dit ook gebruik as ‘n veiligheidsmaatreël 

om te voorkom dat melk vuil en besmet is, aangesien dit daagliks deur meer as 400 koshuisbrakke gedrink 

word. Die gedagte en ontvangs van die pasteuriseerder het ‘n gevoel van kalmte by my gewek omdat die 

jong Bulletjies nie vanaf 2018 soos ek eers deur ‘n immuniteitsversterking (ongewone maagvirusse) hoef te 

gaan nie. 

Ons Bulle kan dus nou melk drink wat veilig, skoon en ontsmet is. Onthou: OAKDALE-MELK verhoed dat ons 

Bulle akademies, kultureel en sportsgewys VERWELK. 

 

INTERESSANTE FEITE OOR DIE NUWE PASTEURISEERDER: 

1) Die regering het R250 000 aan die skool gegee vir die koop en installering van die pasteuriseerder. 

2) Dit pasteuriseer 600L melk in 15 minute. 

3) Dit gebruik ultravioletstrale om die melk te pasteuriseer. 

 

 

Landbounuus 

Melk MET grense, Louis Pasteur se wense 
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Die Bulle in aksie met 'n lekker koppie gesonde melk! 

Die nuutste toevoeging tot ons landbou afdeling het sy spesiale plek in ons melkstal ingeneem. 
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Onderhoud met oudskoliere by 90-jaar-fees 

Günther von Below en Tiaan Viljoen 

Geagte leser, ek en my medeskrywer het die moeite gedoen om ‘n bietjie navraag te doen oor sake 

rakende die skool en ons oudskoliere se lewens. Hierdie Oakdale-Bulle van ons ouer geslag is vir baie van 

ons huidige Oakdalers groot rolmodelle en helde. Die 90-jaar-Akkerfees was die ideale geleentheid om met 

oudskoliere van oral deur die land te gesels omdat daar so baie van hulle opgedaag het om ons jonger 

geslag Bulle te ondersteun gedurende hierdie besonderse geleentheid in die Hoër Landbouskool Oakdale 

se geskiedenis. Kom ons hoor wat hulle te sê het: 

Ooglopende verskille van Oakdale toe en nou? 

Jan Holtz, bynaam Shoeshine, wat in die jaar 1957 gematrikuleer het, sê dat hulle onder die klasgroepe 

afgewissel het wie die dag plaaswerk doen en wie akademiese klasse bywoon. Vandag is ons klasgroepe 

meer eenvormig en almal werk daagliks in die klaskamers. 

Erik van Rensburg (Voëltjie) wat in 1958 gematrikuleer het, sê dat daar geweldige uitbreidings 

plaasgevind het sedert sy verblyf hier op die plaas. 

Barry Gerber sê dat daar in sy jare (1955) op Oakdale net 110 leerders was. In 2018 is ons leerdertal al 

oor die 450 individue. 

Wie was die grootste karakter in julle klas gewees? 

Volgens Chris Lotz wat in 1952 gematrikuleer het, was dit Van Heerden (Reflector). Hierdie karakter was 

eendag baie lus vir ‘n bietjie soetigheid op sy tong en hy spring toe op ‘n groot perd sonder ‘n saal en ry 

dorp toe om vir hom lekkers te gaan koop. 

John (Jônie) wat in 1958 matriek was, sê dat Barendus Brönn omgedraai het as die onderwyser vir die 

leerder agter hom ‘n vraag gevra het. Hy sal dan vir die klasmaat agter hom sê: “Sê jy weet nie!” Jônie se 

naam het baie verskyn onder die antwoorde op hierdie vraag, so ons kan sonder twyfel sê dat hy ‘n groot 

opstoker was in sy tyd! 

 Wat was die hardste pak slae wat jy ontvang het? 

Volgens Chris Lotz (Nugget) van 1952 se matrieks was hierdie eer  toegedien aan “Katkop” en “Goor 

Dawid” toe hulle met ‘n nuwe trekker deur die stoor se muur gery het. 

Alex Hofmeyr (Tippie), een van 1958 se matrieks, onthou ‘n slag toe mnr. Conradie hom beetgekry het 

met die riem nadat hy op ‘n eetkamertafel gehoola-hoop het! 

Derek Foster sê dat hy ‘n hou by mnr. Blignaut gekry het wat hy nooit sal vergeet nie toe hy ‘n Afrikaanse 

toets gedop het. 

Dico Swart van 1957 se matrieks het ‘n hou gekry by mnr. Attie Smuts, die skoolhoof, toe hy koring geroof 

het om bier mee te brou! 
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Wat is jou soetste herinneringe van jou skooljare? 

Albie Muller (1968) -  My koor! Beste koor in die Suid–Kaap. Moeders en meisies val flou as ons sing. 

John (Jônie, 1958) – Kameraadskap en sportgees by die rugby. My voorreg om as inwonende plaaskind in 

my matriekjaar in die koshuis te kon wees. 

Chris Lotz (Nugget, 1952) – Om die “Dasse” die loef af te steek by die jong meisies. Om seker te maak jy 

het ‘n meisie by jou matriekafskeid. 

Chris Breytenbach (1958) – Feitlik alles! Die koshuislewe en sport. Die praktiese klasse het ek veral 

geniet. Asook die lekker werk einde graad 9 na die eindeksamen. 

Enige merkwaardige verhaal wat verdien om onthou/opgeteken te word? 

Albie Muller (1968) – Hennie van Eeden het in die studiesaal sy tas oopgemaak en ‘n verrassing gekry. ‘n 

dooie lam. Die ooie het voor die studiesaal gelam en daardie insident het chaos in die studiesaal 

veroorsaak. 

A.P. van Wyk (1972) – Al die onderwysers se toewyding deur die jare was iets besonders. Glo dis nog 

steeds so. Ons kon en mag gerook het. Gelukkig opgehou na skool. Mnr. André Blignaut het by ons 

sigarette “geskollie”, veral nader aan sy “pay”-dag. 

Erik van Rensburg (Voëltjie, 1958) – 1958 Sondagskoolpiekniek. Van Stilbaai af terug het die reling van die 

vragmotor gebreek en ‘n paar kinders het afgeval. Pierre du Toit het onder die wiele beland en baie 

seergekry. Die eienaar van die vragmotor se seuntjie het onder die wiele beland en is oorlede. 

 

Nou toe nou, daar het jy dit. Staaltjies uit die 

verlede van ons ouer Oakdale-broers. Tye 

kom en gaan, maar die Oakdale-Bulle staan 

altyd saam. Met hierdie vrae weet ons beslis 

meer van ons Oakdale-geskiedenis en kan 

ons streef om, soos die geslagte voor ons, 

Oakdale sterker en beter te maak vir die 

volgende generasies.  

 

 

 

 

 

 

 

Danie Grundlingh (matriek 1954) 

het die skool se eerste 

pekanneutbome geplant. Hy het 

hulle self gaan oplaai by die 

treinstasie saam met die dag se 

pos. 
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VERVOLGVERHAAL: DEEL 2 

 
BELOWE JOU, BELOWE MY 

 

Eugene Marais 
 
Die gedruis van die bakkie laat my wakker skrik. Die koue oggend lug lê uitgesprei oor die berge op die 
horison, en stadig maar seker raak die swart ‘n donker violet, dan ‘n vlootblou, en later vul die oranje-geel 
mengsel die Karoo-lug.  
“Ons is amper daar,” fluister Kwagga toe hy sien ek’s wakker. Ek knip my oë ‘n paar keer sodat ek beter in 
die donkerte kan sien, en kyk deur die klein venstertjie na die groen liggie op die radio. 
 

     06:12 
 
Ek vryf my oë en vee my hande oor my gesig. Dit het nie laas keer so lank gevoel na hulle plaas toe nie. 
Seker net beter geslaap daardie keer. Ek staar weer na die oop vlaktes. My gedagtes dwaal, glip weg na ‘n 
plek ver weg van hier af, maar ek word vinnig teruggebring na die kattebak van die Ranger toe ek Kwagga 
se stem hoor.  
“As jy dink dit lyk mooi, wag tot jy ons nuwe berghut sien,” sê hy toe sy oog ook die vlaktes vang.  
“Die een op die koppie waar die uitkykpunt was?” vra ek terwyl ek probeer onthou waar alles op die plaas 
sit. 
“Nee man, ons het ‘n nuwe een gebou, omtrent so jaar terug, daar bo by die dam.” Hy leun nader en met 
‘n breë glimlag sê hy, “En ons het die ‘zipline’ reggemaak.” Hy bly glimlag, maar ek gluur hom net aan met 
‘n emosielose uitdrukking op my gesig. 
“Nee.” 
“Nee wat?” vra hy onskuldig. 
“Jy weet wat,” antwoord ek ferm.  
“Ag come on, dude. Moenie so ‘n pissie wees nie.”  
“Ek is nie, ek’s net nie dom nie. Die laaste keer toe ons daai ding gebruik het, het jy jou arm gebreek.” 
“What doesn’t kill you makes you stronger,” antwoord hy, die glimlag steeds op sy gesig. Ek rol net my oë 
vir hom en staar weer by die ruit uit. 
“Ok, fine. Ons sal later daaroor praat,” sê hy voor hy omrol en verder slaap.  
 
Die reuk van die grasdak en ou houtvloere tref my toe ek die huis binnestap. Dis snaaks hoe daar soveel 
herinneringe aan ‘n reuk gekoppel kan word, dat jy goed so in detail kan onthou as jy die reuk daarvan ken. 
Ek word teruggetrek na die dae toe ek nog omtrent elke naweek hiernatoe gekom het, hoe ek en Kwagga 
deur die huis gehardloop het met die rugbybal, die keer toe hy ‘n venster uitgeskop het, die keer toe ek in 
die hoek van die tafel vasgehardloop het. Ek onthou hoe ons as ‘n familie hier kom kuier het, hoe my ma 
en tannie Elma altyd vir ons koffie gemaak het, hoe ons altyd gehardloop het van oom Kobus en my pa, 
lank voor hy begin drink het. 
 
Ek stap deur die kombuis en by die gang af, en sit my sakke in Kwagga se kamer neer. Kort daarna gooi hy 
ook sy bagasie op die vloer neer en spring op sy bed. 
“Ah, home, sweet home,” sê hy terwyl hy sy arms uitstrek. Hy sit regop, kyk rondom hom, en vra dan, 
“Kos?”  
“’n Lekker ontbyt sal nogal waardeer word, ja,” sê ek terwyl ek teen die boekrak lê. “Veral na die lang ry, 
ek’s vrek honger.” 
Hy lig ‘n wenkbrou. “Al weer? Ons het dan twee keer gestop vir kos?”  
Ek beduie met my kop na die deur, “So, kom ons gaan stop ‘n derde keer.”  
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“Ek’s bly om jou weer vir ‘n slag hier te sien,” sê tannie Elma toe sy by die kombuis instap. Sy het nog nie ‘n 
bietjie verander vandat ek haar laas gesien het nie. Haar donkerbruin hare hang steeds in haar oë elke keer 
as sy omdraai, en dit raak net effens aan haar skouers. Haar figuur is ook verbasend dieselfde, bietjie 
skraal. Haar oë is donkerbruin, amper swart, en sy het die vermoë om met net ‘n glimlag jou sommer warm 
van binne te laat voel. Ek glimlag net, onseker hoe om op die stelling te reageer.  
“Kwagga, jou pa sê jy moet hom net later gaan help om ‘n trop bokke na ‘n ander kamp te skuif.”  
“Reg so, Ma,” antwoord hy terwyl hy sy brood smeer.  
“So, wat gaan julle mannetjies vandag doen?” vra sy terwyl sy koppies uit die kas haal. 
“Nog nie regtig seker nie, seker maar bietjie quad gaan ry.” 
“Goed, maar jy ken die reëls. Niks verder as oom Hennie se plaas nie,” sê sy oor haar skouer.  
“Ja-a, Ma, ek weet,” kerm hy.  
“En ek gaan later na tannie Mandie toe, so dan is julle twee alleen hier.” Sy draai om en kyk ons stip in die 
oë.  
“Ek soek geen moeilikheid, beserings of gebreekte meubels nie, verstaan?” sê sy met ‘n ernstige stemtoon.  
“Ja-a, Ma,” sê Kwagga, weer kermend. Hy vat die motorhuis se sleutels en stap na die deur toe. Ek volg 
hom stil.  
“Nou toe, geniet dit,” sê sy ma agterna. 
 
Ek raak verlore op die quad. Nie regtig verlore nie, ek weet waar ek is, maar my gedagtes bly wegglip. Ek 
wil net vir ewig op die grondpad ry, nooit stop nie, nooit omdraai nie. Maar Kwagga ruk my terug, al weer.  
“Kan jy nou al beter ry?” vra hy terwyl hy langs my ry. 
“Sê jy vir my?” antwoord ek hom en lug my hande bo my kop, maar die handvatsels word in plek gehou 
deur my knieë.  
“No hands, huh?” sê hy en doen dieselfde. Ek lag net. Dit help nie ek probeer hom aanvat nie. Om die 
waarheid te sê, ek kan nie dink hoe enige iemand hom op sy quads sal kan aanvat nie. Hy kan elke toertjie 
in die boek doen en hy moet dit natuurlik elke keer wys. Hy ry op sy twee agterwiele, dan die twee 
voorwiele, dan die twee sywiele, en later sommer op net een. Maar daar’s iets waarmee ek hom dalk kan 
klop. 
“Eerste een tot by die huis!” skree ek en trek weg. Kwagga trek so vinnig as wat hy kan weg, maar ekt ‘n 
goeie 20 meter voordeel. Ek trap vol petrol en skuif vinnig op met die ratte. Ek probeer so vinnig as 
moontlik ratte wissel. As ek te lank vat, gaan Kwagga my inhaal, maar as ek dit te vinnig probeer doen, 
gaan die quad vrek. Ek kom vinnig om die draaie en eindig nog verder voor as wat ek begin het, by die huis. 
“Shame, jou toertjies toe nie gehelp nie?” tart ek hom.  
“Sou gewen het as jy nie ‘n 30 meter voorsprong gehad het nie.” 
“Ek’s seker daarvan, ja,” sê ek terwyl ek afklim. “En dit was 20, maksimum.” 
 
Snoeker is natuurlik iets waarin Kwagga nie baie goed is nie. Hy kan hard skiet, en hy’s akkuraat op die 
reguit skote, maar hy kry dit nie lekker reg om te bepaal teen watter hoek jy die kant moet tref om die 
ander bal raak te skiet nie, of hoe die bal die ander bal moet tref sodat hy ingaan nie. Hy vat ook glad nie sy 
tyd om te besluit wat die beste opsie is nie, hy skiet sommer enigiets. En as ek hom probeer reghelp, of self 
my tyd vat met die oorweging van opsies, het hy altyd dieselfde reaksie: “As ek snoeker speel, speel ek 
snoeker. Ek doen nie Wiskunde nie.” Hy klink net natuurlik minder selfversekerd as ek hom die derde 
agtereenvolgende keer wen. 
 
Tannie Elma steek haar kop by die skuifdeur in. “Kos is reg,” sê sy en verdwyn weer. Ons stap oor van die 
lapa na die huis toe. Oom Kobus wag al reeds aan tafel en tannie Elma dra die laaste bak kos aan. Oom 
Kobus het wel van die laaste keer wat ek hom gesien het, verander. Sy swart hare het al grys begin word, 
en hy het van sy baard ontslae geraak. Hy het ook verbasend baie gewig verloor. Sy gesig lyk egter so kalm 
soos wat dit nog altyd was, en mens sal nie kan dink dat hy ooit streng is nie, tensy jy hom ken. Na die 
tafelgebed word daar geen tyd gemors voor ons skep en begin eet nie.  
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“Ek wil net weer baie dankie sê dat ek die vakansie hier kan deurbring, Oom,” sê ek om die effense stilte te 
verbreek.  
“Enige tyd, seun,” sê hy met ‘n glimlag. “Dit was in elk geval hoogtyd. Jy was lanklaas op die plaas.”  
“Toe julle nog, wat, graad 6 was?” val tannie Elma by die gesprek in. 
“Ja, Tannie,” antwoord ek so effe skaam. Ek’t nie besef dis al 4 jaar nie ... voel soos gister. 
“Nou waarom die lang wag voor jou terugkoms?” vra oom Kobus. Ek huiwer. Ek weet nie regtig wat om vir 
hom te sê nie, of liewer hoe om dit te stel nie. Dit raak stil.  
“Moet net nie vir my sê dis as gevolg van my kos nie,” sê tannie Elma grappig, maar dit doen min om van 
die spanning ontslae te raak. Ek voel Kwagga se oë ook op my, en weet dat hy ook nuuskierig is. Selfs hy 
weet nie hoekom ek so lanklaas hier was nie, maar hy weet ek’t hom nooit vertel wat die regte rede is nie. 
“Daar’s bietjie probleme by die huis, en my ma wil nie juis hê ek moet iewers anders as die koshuis wees 
nie.” Ek kyk af na my bord en probeer sluk, maar dit voel of die kos terugveg en in my keel op worstel. Ek 
voel skaam, vernederd. Ek’s spyt dat ek nie net my skouers opgetrek het en gemaak het asof ek nie weet 
nie, asof ek nie eers agtergekom het dat daar soveel tyd vanaf my laaste besoek verbygegaan het nie. Maar 
dan voel ek ‘n warm hand wat myne vasdruk. 
“Wel, ons is bly dat jy weer hier is,” sê tannie Elma met een van daardie glimlagte wat my warm van binne 
laat voel. 
 
Die aand lê ek en Kwagga in ons beddens, maar Kwagga skuif heeltyd rond in sy bed, rusteloos. Eers dink 
ek hy slaap nie lekker nie, maar dan sit hy regop en skakel die lig aan.  
“Liam, jy weet jy kan my enigiets vertel, nè?” sê hy, doodernstig. 
“Ja ...” antwoord ek huiwerig.  
“Nee, ek’s ernstig,” sê hy. “Soos, maak nie saak of dit oor ‘n meisie, of skool, of rugby, of ...” Hy huiwer en 
sê dan, sagter: “of oor jou ouers is nie. Ek’s hier 100% van die tyd. Soos, ek kan nie altyd die probleem 
oplos nie, maar ek sal saam met jou dit aanvat.” Die ernstige uitdrukking, ‘n skaarse een as dit by Kwagga 
kom, maak plek vir die verspotte glimlag waaraan ek gewoond is. “Ek’s jou wingman.” 
“Dankie, dit ... dit beteken baie,” sê ek, onseker. 
“Wel, nag,” sê hy en skakel die lig weer af. Hy raak roerloos aan die slaap, en beweeg nie weer die res van 
die aand nie.  
 
Die wind suis in my ore op die agterkant van die bakkie, en ek bibber van die koue. Kwagga is al meer 
gewoond aan die koue as ek, maar selfs hy knyp sy hande onder sy arms vas en druk sy ken teen sy bors. 
Dis nog vroegoggend, maar die plaas is reeds aan die gang.  
“So, wat gaan jy hierdie keer skiet?” mompel Kwagga, sy ken steeds styf teen sy bors gedruk.  
“Het nog nie regtig besluit nie,” mompel ek terug.  
“Wel, jy het al blesbok, springbok en rooibok geskiet. Wil jy die keer dalk vir iets groter gaan?” vra hy.  
“As ek mag, ja. Sal lekker wees om ‘n groter ding plat te trek.” Hy glimlag, en sê dan, “Wat van ‘n 
gemsbok?” Ek kyk eers na hom om seker te maak hy grap nie, en lig dan ‘n wenkbrou. 
“’n Gemsbok? Verniet?” vra ek. 
“Ja ou, ons het oorgenoeg,” sê hy. “Maar ek moet jou waarsku, as jy ‘n gemsbok kwes, hou hy jou heeldag 
besig.” 
“En dit beteken?” Hy kyk weer vorentoe, maar sê dan, “Dit beteken jy’t een skoot.” 
 
By die geweerstoor kry ons oom Kobus, wat ons vriendelik groet en vir Kwagga inlig wat alles die vakansie 
moet gebeur.  
“So, gaan julle jag vandag?” vra hy, meer vir my as vir Kwagga. 
“Ja, Pa,” antwoord Kwagga in elk geval.  
“Wat gaan julle skiet?” vra hy, weer meer vir my. Maar weer antwoord Kwagga.  
“Ek’t gedink ek gaan ‘n rooibok of iets, maar ek sal maar kyk wat ek kry.” Hy beduie na my. “Liam sê hy sien 
kans vir ‘n gemsbok.” Die oom kyk na my met ‘n trotse glimlag. 
“Ek’t gewag vir die dag wanneer jy bietjie ‘n behoorlike groot bok gaan aanvat. Ek’t net die regte geweer 
vir jou.” Ons stap na die deur van die stoor, en oom Kobus sluit oop. Daar is drie deure wat oopgesluit 
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moet word, elkeen na die ander. “Dis wat jy moet doen om jou goed te beskerm,” het hy destyds gesê. 
Kwagga het my al vertel hoe duur die gewere en ammunisie hier binne is. As iemand hulle hande hierop 
kry, kan hulle ‘n fortuin maak. 
 
Oom Kobus sluit een van die geweerkluise oop en haal ‘n pikswart geweer uit. Dis die mooiste geweer wat 
ek in ‘n lang tyd gesien het, en ek kan nie glo hy vertrou twee sestienjariges met hierdie meesterstuk van ‘n 
geweer nie. Hy gee die geweer vir my.  
’n Holland & Holland .308. Custom scope met ‘n infrared lens, fitted silencer ... als wat jy soek in ‘n goeie 
geweer.  
“Hy’s ingestel op 200 meter,” sê oom Kobus. Hy haal die ammunisie vir ons uit, en stap dan na die 
anderkant van die vertrek en verdwyn om ‘n hoekie.  
“Lucky,” sê Kwagga skielik.  
“Dis ‘n flippen mooi geweer,” sê ek terwyl ek dit nog inspekteer. 
“Jy moet voel hoe skiet hy. Soos ‘n droom.” Hy kyk ook met ontsag na die geweer.  
“Ek kan nie glo hy gee dit vir jou nie. Ek’t nog net drie keer daarmee geskiet, en al drie keer moes hy by 
wees.” Oom Kobus kom terug met ‘n geweer en ‘n rugsakkie en gee dit vir Kwagga. 
“Als wat julle nodig sal hê: waterbottels, ammunisie, eetgoed.” Hy gee dan ‘n verkyker. “En hier’s die 
rangefinder.” Kwagga vat dit, maar oom Kobus hou nog vas. “Nie ‘n merk nie, duidelik?” sê hy streng. 
“Duidelik, Pa,” sê Kwagga en sy pa los die verkyker.  
 
Ons stap uit na die bakkie toe.  
“Reg, Steyn gaan nou hier wees, hy sal julle na die kamp vat. Maar ek moet nou gaan.” Hy gee vir Kwagga 
‘n druk, en skud my hand.  
“Bring ‘n grote terug, seun,” sê hy vriendelik. 
“Sal my bes probeer, Oom,” antwoord ek. 
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Praat Saam  

Met Tiaan Viljoen 

Wanneer ons die woorde Hoër Landbouskool Oakdale hoor, word die volgende prentjie in jou kop gevorm: 

Boer, boer en nogmaals boer. Wel, dit is immers ‘n landbouskool, waarom  dan nie die beroep volg nie? 

Maar wag ‘n bietjie, Oakdale reken dis ‘n skool waar almal se belangstellings geakkommodeer word, ‘n 

skool wat jou toelaat om self te besluit waarin jy belangstel en so dan ook jou vakke daarvolgens te kies. Ek 

het gaan ondersoek instel. 

Wat sê die graad 9’s? 

Wat is jou droomwerk en hoe beplan jy om dit te bereik? Watter vakke is jy van plan om te neem? 

A) Werner Kotzè  

My droomwerk is om IT te gaan studeer by Stellenbosch. Ek gaan dit bereik deur hard te werk aan 

my akademie en my beste te gee in al die vakke wat belangrik is vir my. 

 

Ek gaan natuurlik die vier hoofvakke vat. Saam met dit het ek besluit op Ekonomie, Rekeningkunde, 

Landboutegnologie en RTT as agste vak. 

 

B) Ruan Kok 

Ek sal graag wil gaan boer. Ek is lief vir die plaaslewe en sal dit geniet om in die buitelug te werk. Ek 

het grootgeword op ‘n plaas en daarom die liefde vir diere. 

 

Landbouwetenskap beslis, IGO, Skeinat en Landboubestuurspraktyk. 

 

C) Evert Vermeulen 

Ek wil al van kleins af ‘n apteker word en daardie wit jas oor my skouers trek. Ek weet ook dat 

medies nie maklik is nie en dat die harde werk nou al moet begin. Om dit te bereik sal my akademie 

op ‘n baie hoër standaard moet wees. 

 

Wiskunde, Skeinat, Biologie, Landboutegnologie en Landboubestuurspraktyk. 

 

D) Dylan Edwards 

Ek wil graag ‘n Chemiese Ingenieur word. Na skool is my twee beste keuses NWU en Maties om my 

droomwerk te volg. Om dit te bereik sal ek hard moet werk aan my Wiskunde en Skeinat om hoë 

punte te behaal. 

 

Skeinat, Wiskunde, Rekeningkunde en IGO. 

 

Kom ons hoor wat sê Henko Schwab (huidige GR 10-leerder) 

 

 Is dit belangrik dat jy al  graad nege moet weet wat jy eendag wil gaan doen?                

Dit is baie belangrik dat jy so vroeg al moet weet wat jy wil word en ook wat die vereistes is om te gaan 

swot. Doen jou navorsing oor wat nodig is om te swot, sodat jy die regte vakke kan neem vir die kursus. 
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 Het jy enige stappe geneem om jou besluit te neem? Vertel ons meer hoe jy te werk gegaan het. 

Ek het nog altyd geweet ek het ‘n sterk aanvoeling vir syfers. Dis hoekom ek  

Rekeningkunde en Ekonomie geneem het, want ek wil BCom rek gaan studeer. 

 

Wat dink ons onderwyser?  

 Is ‘n agste vak werklik nodig? 

Dit is nie noodsaaklik nie, nee. Elkeen se situasie en belangstellings is anders. Almal gaan nie noodwendig 

baat by die druk van ‘n ekstra vak neem nie. En elkeen moet sy besluit neem volgens sy persoonlike 

behoeftes. Daar is wel ‘n paar positiewe punte rakende agste vakke wat verdien om uitgewys te word: soos 

bv. sekere 8ste vakke is redelik beroepsverwant, wat dit aanloklik maak vir ouens wat direk na skool wil 

begin werk. 

Ouens wat graag by universiteite wil gaan studeer, moet dit sterk oorweeg, aangesien dit jou noodsaaklike 

vaardighede, soos harde werk en goeie tydsbestuur, leer wat krities is as jy jou graad/studies met sukses 

wil voltooi. Dink mooi oor wat jou behoeftes is voor jy hierdie besluit maak. 

Lyk my Oakdale se bewering is reg. Van boer tot chemiese ingenieur, noem dit en ons het dit! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riglyne hoe om die regte vakke te kies 

 Bepaal jou sterkpunte. 

 Kyk na vorige prestasie om jou vaardighede, toewyding ens. te beoordeel. 

 Moenie net kies omdat jou vriend die vak vat nie – besweer jou vrees vir verandering. 

 Beplan noukeurig sodat vakkeuses wye speling het. 

 Gaan klop om hulp aan by ‘n kundige 

Ons proefkonyne vir al ons vrae van links na regs is Ruan Kok, Dylan Edwards en Werner Kotzè. 
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Die Ou Swart Langbroek 

Kyle Grundlingh 

Bykans ‘n jaar gelede het my pa een oggend voor kerk sy ou swart langbroek probeer aantrek, maar na ‘n 

lang gesukkel het hy tou opgegooi. Die heelboonste knoop wou eenvoudig net nie toe nie. Dis toe hy besef 

dat sy gewigsprobleem ‘n bietjie hand uit geruk het. 

As ‘n persoon wat as jong man altyd fiks en gesond was het hierdie gewigsprobleem hom regtig begin pla. 

Aanvanklik was die verskoning dat sy seer rug verhoed dat hy nie meer kon oefen soos altyd nie. My ma 

begin hom toe oorreed om net ten minste elke aand saam met haar te begin stap…So het dit stadig, maar 

seker ‘n gewoonte geraak vir die twee. My ma het hom ook forseer om allerande snaakse yoga oefeninge 

te probeer vir sy rug. My gunsteling om te aanskou was die sogenaamde ‘‘Cat and Camel’’(‘n Tipe 

rugoefening wat jou spiere rondom jou rugraat stabiliseer) asook die “Neural Glide” wat hom met verloop 

van tyd gehelp het. Ongelukkig het hy nog steeds nie heeltemal die resultate gekry wat hy en my ma wou 

hê nie. 

Toe eendag lees hy dat om ‘n gesonde dieet te volg die grootste sleutel is om gewig te verloor en ‘n 

algeheel gesonde lewenstyl te lei. Almal is ingespan, biblioteek boeke is geraadpleeg, en die internet se 

soek geskiedenis is met gesondheidswebtuistes oorlaai. My pa het sy dieet aangepas by die volgende 9 

reëls: 

1. Sy dieet het ‘n groter verskeidenheid voedselsoorte ingesluit sodat hy die vereiste hoeveelheid 

voedingstowwe kan inneem per dag. Waar ons altyd ‘n vleis, rys en aartappels gesin was het helder 

klere nou ons borde versier. 

2. Hy het minder vet en vetterige kosse geëet en ook ‘n wakende oog uit gehou vir die sogenaamde 

“wegsteekvette” wat gereeld in vleis, kaas en koek voorkom. 

3. My pa is nogals danig agter die kospotte, so hy het meer natuurlike kruie en speserye begin gebruik 

in die plek van sout, aangesien ‘n oormaat daarvan tot hoë bloeddruk lei. 

4. My pa het ‘n baie groot soettand en is lief vir sy kondensmelk in die middernagtelike ure, maar hy 

het alle soetgoed en selfs sy geliefde kondensmelk prys gegee. Alhoewel dit baie energie bevat is 

dit glad nie voedsaam nie. Sy plaasvervanger hiervoor was eenvoudig net ‘n paar vrugte. 

5. Hy het begin om meer volgraan-voedselsoorte by sy dieet by te sit, soveel so dat hy 30g vesel per 

dag ingeneem het. 

6. Groente, vrugte en stysel het die leeu aandeel van sy nuwe dieet gekry. Dit was sy fondasie vir ‘n 

beter lewensstyl. 

7. Om eerder water bo ander drankies te kies was nog ‘n treetjie in die regte rigting. Alkohol, was ook 

‘n groot NEE gewees vir hom aangesien dit verskriklik baie versteekte kalorieë bevat. 

8. Dit gaan nou snaaks klink, maar hy het ook meer begin eet. Wat ek hiermee bedoel is dat hy meer 

maeltye gehad het, maar sy porsies was kleiner. 

9. Die kos wat hy gemaak en geëet het was geuriger en meer voedsaam. Bv. Roerbraai groentetjies 

het ‘n gunsteling geword. 

Snaaks genoeg het hy nie so baie kilo’s verloor nie, dis een van die groot miskonsepsies: Gewigsverlies = 

Gesondheid, maar die sentimeters het vinnig-vinnig weggesmelt en voor hy sy oë kon uitvee het pa met sy 

ou swart langbroek in die kerk gesit. Die energie wat hy elke dag ingekry het, het hom nuwe lewe gegee en 

mens kon duidelik die verskil sien. 
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Die 'Cat and Camel' posisie  
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ONDERHOUD MET HANRO VAN ROOYEN 
 

Eugene Marais 
 
Die kamer is stil, en net die geluid van ‘n pen wat sag en vinnig oor die papier girts-girts kan gehoor word. 
Buite eggo die stemme van jong manne en af en toe hoor jy vinnige tree soos iemand verby die toe 
kamerdeur hardloop. Studie is alreeds 20 minute terug verby, maar Hanro van Rooyen sit steeds by sy 
tafel, rustig besig om die laaste hoofstuk van sy werk te hersien.  
 
Almal in die skool ken hom – hy is tog onderhoofseun – maar tog is daar so min wat Oakdalers van hom 
weet. Oorspronklik van Pretoria. Nog altyd ‘n presteerder op akademiese en kulturele vlak. In graad 7 word 
hy as hoofseun by Constantia Park aangewys. In graad 8 sluit hy hom by Hoërskool Garsfontein aan. Aan 
die einde van sy graad 8 jaar verhuis hulle na hul wildreservaat buite Mosselbaai en is hy na Hoërskool 
Punt toe. As gevolg van sy belangstelling in landbou maak hy in graad 10 die skuif na Oakdale.  
 
Maar een van die interessantste dele van sy agtergrond, is sy motorfietswedren loopbaan. 
 
In 2006, op die ouderdom van 5, neem hy deel aan sy eerste Blata Cup resies  by Zwartkops, waar hy 
eerste plek behaal. By sy eerste Minimotard resies by Kyalami, behaal hy tweede plek. Vir die res van die 
2006 seisoen behaal hy in elke resies waarvoor hy inskryf ‘n eerste of tweede plek.  
 
Hy bou op sy goeie rekord voort in 2007 in KwaZulu Natal, waar hy aan nog Minimotards wedrenne 
deelneem in die 50 cc kategorie en weer net eerste en tweede plekke behaal.  
 
In 2008 en 2009 vat hy ‘n breuk van motorfietswedren om op skoolsport te fokus.  
 
In 2010 maak hy sy terugkeer en sluit hy aan by die hoogs kompiterende CBR 150 Championship. Hier begin 
hy op die ouderdom van 9 saam met 16 jariges ry en hy eindig in sy eerste 2 wedrenne in die top 10, nadat 
hy vir 2 jaar nie by kompiterende wedrenne betrokke was nie. Vir die res van die seisoen eindig hy 
weereens net in die top 3, en hy wen selfs ‘n paar keer teen ervare wedrenners. Hy word as die MRC Club 
Champion vir 2010 aangewys. 
 
In 2011 behaal hy in die MRC Club Championship, wat uit 16 wedrenne bestaan, 12 eerste plekke, 1 
tweede plek en 1 derde plek. Hy stel ook rekords by Kyalami, Phakisa en Red Star Raceway.  
 

In 2012 skryf hy vir die nuwe Moto 3 Class in 
met sy Honda GP125. Ongelukkig breek sy 
motorfiets 5 keer af en keer hy terug na die 
CBR 150 Class, waar hy ‘n algehele derde plek 
kry, al neem hy net in 14 van die 19 
wedrenne deel. 
 
In 2013 neem hy aan die CBR Class en weer 
domineer hy alle teenstanders. Hy word as 
die Northern Regions Champion en die MRC 
Club Champion vir 2013 aangewys. 
 
In 2014 neem hy met sy KTM250RC deel in 
Europa aan die Red Bull MotoGP Rookies.  
 
 



15 
 

Ek het met Hanro gesels om bietjie meer uit te vind oor sy motorfietswedren loopbaan, asook hoe hy by 
Oakdale beland het. 
 
Waar het jou liefde vir motorfietswedren begin? 
 
Ek het as jong kind elke naweek die MotoGP wedrenne saam my pa op die televisie gekyk. Hy het toe ek 3 
was vir my ‘n 50 cc KTM gekoop, en ek het hom vinnig bemeester. My pa het self op sy jong dae gejaag en 
hy het my ‘n paar keer baan toe gevat, maar die KTM was definitief waar my liefde daarvoor begin het 
 
Jy is aanvanklik by Hoërskool Punt gewees. Wat het jou laat besluit om Oakdale toe te skuif? 
 
Ons het getrek om op ons wildsplaas, Indalu Game Reserve, te bly. Dit is ‘n agri-toerisme geöriënteerde 
instansie, so dit het vir my net sin gemaak om dan ook na ‘n landbouskool te gaan. Ek het die skuif gemaak 
as gevolg van die kwaliteit landbou-onderrig wat hier beskikbaar is, sowel as die trots en tradisie van die 
skool. Een van my beste besluite! 
 
Voel jy enigsins dat jy benadeel is deurdat jy eers in graad 10 by die skool aangesluit het? 
 
Ja, in ‘n mate. Natuurlik sou dit lekker wees om van die begin af in Oakdale te wees. Om eers in graad 10 in 
te kom was uitdagend, maar dit het ‘n groot bydrae tot my karakterontwikkeling gelewer. Selfs al het ek 
eers in graad 10 aangesluit, het ek steeds die volle waarde van Oakdaler wees gekry. 
 
Jy het met jou aankoms baie nuwe uitdagings aangepak, maar tog moes jy party goed, soos 
motorfietswedren, laat vaar het. Hoe het jy dit ervaar om na soveel jare daarmee op te hou, en was daar 
ooit ‘n plan om weer terug te keer? 
 
Om my motorfietsryery te laat vaar, was vir my baie emosioneel, so snaaks soos dit mag klink, want dit het 
so groot deel van my lewe geword. Motorfietsry, en spesifiek my deelname in Europa, het my karakter 
gevorm tot wat dit vandag is en daarvoor is ek absoluut dankbaar. Daar is beslis ‘n terugkeerplan, maar 
eers wil ek matriek slaag! 
 

 



16 
 

Was daar enige beserings langs die pad? 

Die enigste bene wat ek al gebreek het is ‘n pinkie en ‘n groottoon, verder net ligte beserings. Ek het egter 
‘n nekbesering opgedoen in Europa na ‘n groot val. Ek moes toe die Britse en Italiaanse wedrenne misloop 
om te herstel. Dit het veroorsaak dat ek nie genoeg kampioenskappunte gekry het nie en my kontrak met 
Red Bull is beëindig. 
 
Wat is jou toekomsplanne? Behels dit dalk ‘n terugkeer na die baan? 

Ek wil beslis weer gekontrakteer word deur ‘n MotoGP-span. Verder wil ek Game Ranch Management 
studeer by NMMU en ook ‘n helikopterlisensie kry. Laastens, Indalu verder opbou en die plaas help om 
hoër hoogtes te bereik. 
 
Het jy enige stokperdjies waarvan ons nie weet nie? 

Ek is gek daaroor outobiografieë van bekendes te lees. Verder vergesel ek ons personeel so gereeld as 
moontlik op die olifantstappe saam met die toeriste. 
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