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ie jaarverslag bring elke jaar interessante feite uit oor Oakdale. Het
iemand gesê 27 ton vleis verorber? Dis weer daardie tyd van die jaar
3
Praat Saam
waar elke Oakdaler agter die boeke moes gaan sit en vasbyt. Die tyd vir harde
werk en geloof is nou. Hierdie jaar het beslis sy deel gedoen en ons was nooit vir
5
Belowe jou, Belowe my
‗n oomblik verveeld nie, maar ons is daardeur.
10
Oud—Oakdaler
Met die afsterwe van Stefan Marais het ek iets besonder in hierdie skool ag14 tergekom, iets wat ek nog nooit in my lewe ervaar het nie. Die samekoms van
Meneer Hennie
broers. Die waarde van ‗n medebroer in rou.
16
Die onverwagse
Ek onthou hoe ons in die Moedergemeente gesit het – my eerste keer in so ‗n
stampvol kerk. Mnr. Latsky wat praat oor Stefan en die kaliber mens wat hy was.
17
Piet Prut
Ek onthou ook toe die trane begin loop, hoe die meerderheid van ons nog steeds
19
Spotprent
probeer sin maak van die gebeure. Daardie week geagte leser, was sekerlik ons
laagste punt. Die finale groet van ‗n broer.
Dit was definitief ‗n wilde rit op die emosionele mallemeule en oomblikke soos die eerstespan se wen
teen Boishaai, maar ook die verloor teen Boland Landbou, sal my altyd bybly. Nie noodwendig oor die
tellings nie, maar die ervarings wat daarmee gepaardgaan. Die vreugde en hartseer. Die verloor sal ek
vat – net die een keer – tog is dit herinneringe van albei kante van die skaal. Andrew Jackson, die 7de
president van Amerika, het die volgende te sê gehad: ―I was born for the storm and the calm doesn‘t
suit me.‖ Hierdie ervarings dien as getuienis, die toets van karakter geskied in die storm.
Ek glo om ‗n Oakdaler te wees gaan oor die vreugde én die hartseer. Daarom glo ek dat hierdie jaar
ons net sterker kon maak. Die samekoms van broers. Die samekoms van toekomstige manne. In al
my vorige briewe praat ek van
waardes. Waardes wat vir my belangrik
is, wat ek al ervaar het. Dankbaarheid,
uitnemendheid en die belangrikste:
passie.
Die uitdaging van waardes moet kom
wanneer jy jouself afvra. Waarvolgens
leef ek? Wat kan mense elke dag in
my sien? Was ek vandag beter as gister? Ek onthou ‗n boek wat ek gelees
het ―Play the man‖. Die boek handel
oor die waardes wat die skrywer, Mark
Batterson, uiteensit oor manwees.
Hierbinne vind ek ‗n aanhaling wat op
die ―Manhood stone‖ in Amerika
staan. Die steen is beroemd daarvoor
dat dit al Theodore Rooseveldt se gunstelingaanhalings bevat. Die steen self is ‗n hele boek op sy eie
werd, maar die laaste vier reëls is wat my tref: ―Only those are fit to live who do not fear to die, and
none are fit to die who have shrunk from the joy of life and the duty of life.‖ Stem jy saam? Is vreugde
en plig nie ons Alfa en Omega nie? Is dit joune?
Leefstyl
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Herstel jou spierweefsel vinnig en effektief
Johan Geyser

Sport vorm ‗n groot deel van Oakdale se geskiedenis. Ons leef onsself uit en maak vriende daarmee. Die
sportveld is waar ons gemaklik is. Die rugbyinterskole, die reuk van ―deep heat‖ in die kleedkamers. Hierdie
passie eis egter sy tol op die liggaam na ‗n lang seisoen en om jou spierweefsel te
herstel na gelang van ‗n besering is van kardinale belang vir hoë prestasie op die
R - Rest
sportveld.

I - Ice

Sportbeserings kan egter voorkom
tydens enige sportaktiwiteit, byeenof oefening. Beserings affekteer
C - Compression koms
verskeie muskuloskeletale strukture
in die liggaam; soos spiere, ligamente
en bene. Dis hoekom die RICE—
E - Elevation
beginsel (Rest, Ice, Compression en
Elevation) so goeie reputasie het in
sportkringe. Die regte uitdaging kom egter eers by die herstel
van hierdie beskadigde weefsel. Die liggaam herstel homself,
maar daar is ‗n magdom metodes wat gevolg kan word om die
proses meer effektief te maak.
Beserings word egter in die volgende afdelings geklassifiseer:
1. Akute beserings
Ekstrinsieke oorsake bv. direkte stamp op been of kontak met ander persoon.
Intrinsieke oorsake bv. Ligament- of spierskeure.
2. Oorgebruik beserings
 Onstaan gewoonlik a.g.v. gebrek aan soepelheid, spierwanbalans
of spierswakheid.
Die eerste metode van herstel is swem. Breë skouers, sterk bene
en dun heupe. Ek verwys natuurlik na die sogenaamde
―swemmerslyf‖. Ek onthou toe my ma per abuis ‗n tas — van alle
dinge — op haar enkel laat val het. Die knop was omtrent so groot
soos ‗n nikerbol, en so hard soos een ook. Ons moes dadelik ys op
daai lelike kol kry, die swelling het natuurlik in ‗n mate afgeneem,
maar die gehate plaag het aanhou hinder en my ma het as gevolg
van die pyn gesukkel om te loop. Moeg vir al die gekla moes ek
bietjie navorsing doen oor spierweefsel. Die noodhulpkursus en om
op die rugbyveld te staan en te sien hoe soortgelyke beserings plaasvind, het hiervoor gehelp. Die noodsaaklikste is egter om die regte diagnose by jou fisio te kry en daarna die regte behandeling (rehabilitasie) te
ontvang. Let wel, die meeste beserings word aan ooroefening en verkeerde oefentegnieke toegeskryf.
Die eerste 24 uur na ‗n sagteweefsel besering is dus die belangrikste, gewoonlik omdat bloedvesels saam
met sagteweefsel beseer word. Dis hoekom inwendige bloeding en swelling voorkom rondom beskadigde
weefsel. Die mees effektiewe metode om inwendige bloeding te stol is die RICE—beginsel. Ek het my ma laat
rus om swelling te stop, ons het ys en drukking herhaaldelik opgesit om bloeding, inflammasie en weefselafsterwing te verminder. Laastens het ons haar enkel bo—op ‗n kussing gesit, sodat hidrostatiese druk
verminder word. Dit alles binne die eerste 24 uur. Net deur hierdie stappe te volg was die liggaam klaar besig om te herstel. Met inagneming van die RICE—beginsel stel ek toe die volgende voor: Ek het my ma oortuig om een keer ‗n week in die swembad te gaan loop en te swem vir ‗n halfuur. As dit werk en sy voel beter, dan vat sy my uit vir roomys by Steers! So gesê, so gedaan en voor jy kon sê: ―Wonderwerk!‖ was haar
enkel weer reg om as netbalskeidsregter by die laerskool op te tree.

PRAAT SAAM
deur Tiaan Viljoen
Vertel ons van ‗n gebeurtenis op Oakdale wat jy nooit sal vergeet
nie.
Hannes Gous: Drie woorde: Interskole skop 2017.
Henco Beukes: JT Jackson se skop uit die hoek teen Kwaggas.
Winston Bourbon—Leftley: Buiteplaas-aktiwiteite 2017.
JC du Plessis: Kleilat in Donkerbos en Mr. Surf sal my altyd bybly.
Buksie Kamffer: Een Sondagmiddag in stiltetyd was ons op ‗n uitstappie
Donkerbos toe. Ons was nie so stil nie en gevolglik het mnr. Pine ons gehoor,
die res is geskiedenis.
Hannes Gous

Enige interessante aanhalings van onderwysers wat jou altyd sal
bybly?
Hannes Gous: Vra vir mnr. Otto (Mnr. Liebenberg).
Henco Beukes: Ek hoop nie julle voel afgeskeep nie (Mnr. Joubert).
Clyde Lewis: I‘m the law! (Ma‘am Kotze)
JC du Plessis: Spar het nie punte nie. (Mnr. Theron — hierdie blyk die
gunstelingaanhaling te wees).
Winston Bourbon—Leftley: Lekker naweek (Mnr. Fourie op ‗n Maandag).

Die koshuis se lekker disse is op almal se lippe. Het jy ‗n
gunstelingnagereg?
Buksie Kamffer: Vla-skywe en roomys!
Henco Beukes: Vla-skywe
Winston Bourbon– Leftley: Doughnuts
Hannes Gous: Vla-skywe
JC du Plessis: Vla-skywe en roomys

Henco Beukes

Oor die afgelope vyf jaar het julle baie vrye tyd op julle hande
gehad. Hoe het jy hierdie tyd benut?
Winston Bourbon—Leftley: Tennis en ek is lief vir touchies.
Henco Beukes: Het ons vrye tyd gehad?
JC du Plessis: Wiskunde ekstra—klasse.
MJ Dalhouzie: Swem in Donkerbos (As ons af het).
Buksie Kamffer: Stories vertel in die koshuis of gaan oefen.

Clyde Lewis

Hoe het Oakdale jou gehelp vorm tot die mens wat jy vandag is?
Hannes Gous: Om altyd nederig te bly, respekteer jou medemens en as jy
drooggemaak het, kom altyd uit.
Henco Beukes: Dit het my laat besef dat ek my geleenthede moet gebruik.
Clyde Lewis: Ek het hier leer sokkie! Netheid was een van die eerste dinge.
Winston Bourbon—Leftley: Groei in wie ek as mens is. Groei in Christenskap.
JC du Plessis: Oakdale het my die waarde van lojaliteit geleer en dat almal
uniek is.

Het jy enige raad vir ons Turke of enigeen wat twyfel of hul tot
matriek nog steeds ‗n Bul wil bly?
Hannes Gous: Die eerste paar maande is hard, maar byt vas — dit raak beter.
Winston Bourbon—Leftley: Probeer jou bes en kry die regte vriende wat jou
gaan bystaan deur dik en dun. Jou beste vriend is God en hy sal jou elke dag
bystaan.
Henco Beukes: Maak nie saak hoe swaar dit raak nie, daar is altyd ‗n broer om
jou te dra.
JC du Plessis: Gr. 8‘s en 9‘s is almal maar skrikkerig. Daarna vorm jy ‗n
broederskap wat jy lank na matriek sal onthou. Dis iets anders om hier te
matrikuleer.

Winston Bourbon—Leftley

MJ Dalhouzie

Die matriekklas van 2018

JC du Plessis

Buksie Kamffer

Belowe jou, Belowe my
Eugene Marais

―Ok, as ek hierdie een inkry,‖ begin Kwagga. ―Dan moet jy my skoene vir die
volgende week polish.‖
―En as jy mis?‖ vra ek fronsend.
―Pffft, asof ek gaan mis,‖ sê hy met die verspotte arrogansie wat net Kwagga kan voorhou.
Hy mik versigtig, met sy tong wat by die kant van sy mond uithang en sy een oog styf
toegeknyp, maar toe hy gooi, kon ek sien dat dit nie die teiken gaan tref nie. Hy mis die asblik
heeltemal en die plastiekbottel trek by die deur uit en kletter kliphard in die gang af.
Ek draai om na hom en lig my wenkbroue. ―Dog jy mis nie?‖ vra ek tergend.
―Dit was die wind, man,‖ sê hy afwysend. Ek noem liewer nie die feit dat al die vensters toe is
nie en skud net my kop. Ons is eintlik veronderstel om vir Vrydag se wiskundetoets te leer,
maar nie ek of Kwagga kan genoeg fokus om eers een som te doen nie.
―Die groot vraag is eintlik, hoe vêr gaan ons interskole volgende naweek wen?‖ vra Kwagga
terwyl hy ‗n rugbybal gooi en vang.
―Die vraag is gaan ons wen, hulle het ‗n sterk span die jaar.‖
Kwagga kyk my stip aan. ―Ek dink nie ons span het daardie negatiwiteit nodig op hierdie stadium nie,‖ sê hy nadat hy ‗n rukkie gedink het.
―Wel, hulle het ons laasjaar gewen,‖ sê ek sag.
―Kyk hier, soos ek dit sien is die telling nou 1-1, want ons het hulle in graad 8 gewen. Die tuisspan wen nog elke keer, so dis seker weer hoe dit gaan wees.‖ Kwagga lyk baie tevrede
met sy gevolgtrekking, en sit terug met sy arms gevou.
―Ons hoop so, ja.‖ Ek kyk weer op my horlosie.
15:42
Nog drie minute. Ons sou rugbyoefening gehad het, maar ons afrigter kan dit nie maak nie. Al
wat ek nou wil doen, is om in my bed te lê en te slaap, maar die kanse is goed dat Kwagga
my nie gaan toelaat om dit te doen nie. Hy wil omtrent elke middag gaan oefen.

Net na die klok gelui het, steek daar ‗n graad 8 sy kop by die deur in. Kwagga se eerste reaksie is om hom met die rugbybal te gooi, en die kleintjie doen goed om te koes. Dis nogals
snaaks hoe Kwagga nou skielik kan reguit gooi. Die kind steek dan weer sy kop om die
hoekie.
―Wat is dit?‖ vra Kwagga streng. Hy is ook net so ernstig wanneer daar ‗n graad 8 naby is. Die
kind kyk dan na my.
―Liam, jou ma is op die foon.‖ Hy verdwyn by die deur uit en jy kan hoor hoe hardloop hy by
die gang af.
Ek stap weer die bekende paadjie na die telefoonhokkie en tik my ma se nommer in. Die foon
lui skaars voor sy optel.
―Hello, Liam?‖ vra sy dadelik.
―Hey Ma, hoor jy soek my?‖ vra ek.
―Ja, ek wou jou net laat weet dat ons die interskolewedstryd kan kom kyk,‖ sê sy opgewonde.
Ek‘s totaal en al stomgeslaan. Ek het hulle Desember laas gesien, en die laaste ding wat ek
verwag het, is dat hulle een van my wedstryde weer gaan kom kyk. ―Ek het klaar met meneer
Van Zyl gereël dat jy sommer na die wedstryd kan huistoe kom.‖
My oë raak vol trane. Ek het voor vandag nie besef hoe baie ek hulle gemis het nie. Ek
probeer luister na die res van die goed wat sy sê, maar ek kan nie fokus nie.
―O en laaste ding,‖ sê sy net voor ek die foon neersit. Sy wag ‗n rukkie voor sy weer praat en
ek kan hoor sy sukkel om die woorde uit te kry. ―Jou pa kan dit ongelukkig nie maak nie, ek ...
ek sal na jou wedstryd verduidelik.‖
Ek weet nie regtig wat om daaroor te sê nie, so ek groet haar en sit die foon neer. Net die feit
dat hulle kom kyk, het my oorweldig met emosie en dit vat ‗n rukkie voor ek myself weer reg
kan ruk.
―Hierdie is nie hoe dit gaan eindig nie,‖ bulder Kwagga se stem deur die kringetjie. Hy‘s nie
gewoonlik die ou wat ‗n peptalk gee nie, maar soos hulle sê: Desperate times call for desperate measures. Die telbord flits bloedrooi in die regterhoekie van die veld en tart ons soos ons
onder die pale staan. Na die losskakel die doelskop uit die hoek uit oorskop, maak dit net
dinge erger.
14-26

Dit klink nie so erg nie, maar dan moet jy in ag neem dat hulle twee drieë gedruk het wat nie
toegeken is nie omdat dit ‗n vorentoe aangee was, en met net drie minute oor het dinge nie
goed gelyk nie. Kwagga is veral gefrustreerd, want hy het regtig een van die beste wedstryde
van sy seisoen, maar die ander span is nogsteeds beter.
Ek kry die bal om die afskop te vat en Kwagga gee vir my die teken. Drie vingers in die lug.
Hoog en diep. Ek tref die bal goed, dalk te goed, want dit gaan bo-oor hulle hele pak se koppe
na die vleuel. Gelukkig sien hy vir Kwagga wat op hom afstorm en hy slaan die bal aan. Niemand in sy span blameer hom regtig nie, want Kwagga is die grootste en sterkste agsteman in
die streek, en boonop is hy blitsvinnig.
―Crouch, bind ... scrum,‖ sê die skeidsregter voor ons skrumskakel die bal in die skrum voer.
Kwagga tel op en breek na die kortkant, en hardloop bo-oor dieselfde vleuel en gaan druk. Gelukkig het hy na die pale gehardloop voor hy gedruk het, anders het hy die skop moeilik gemaak vir my.
―No pressure, hey,‖ sê die reserwesenter toe hy my place bakkie bring. Ek glimlag net. Ek‘t
hierdie skop al duisende kere in oefeninge tussen die pale deurgeskop. Ek vat my normale
sewe tree aanloop en skop haastig, want ek is bewus van hoe min tyd ons oor het. Die bal trek
hoog in die lug op, maar ek het die skop effens getrek en dit bons teen die binnekant van die
linkerpaal en gaan oor.
21-26
Na die afskop kry ek die bal en skop so hard as wat ek kan veld af, bo-oor die vleuel se kop.
Die bal rol uit op die 22 m en die pawiljoen kry weer energie. Die kinders stamp hul voete teen
die pawiljoen en die liedjies wat hulle sing, eggo teen die skool terug na die veld toe, en mens
kan in ons opponente se liedjies hoor dat hulle oor die wedstryd begin stres. Hulle vat hulle
tyd om by die lynstaan te kom en alhoewel dit frustrerend is, verstaan ek hoekom hulle dit
doen. Ons sou dit ook doen as ons in hulle posisie was. Ek kyk vinnig oor my skouer na die telbord. Nege-en-dertig sekondes oor. Ons moet die lynstaan wen, want as hulle die bal kry, gaan
hulle net fases opsit totdat die eindfluitjie blaas. Kwagga besef dit ook en gee die teken dat
albei slotte moet spring. Hulle gooi in en soos ‗n vuurpyl skiet ons voorste slot in die lug op,
maar hy‘s nog steeds te laat. Die bal is reeds oor sy kop, en reeds sak my kop in teleurstelling.
Maar die skeidsregter blaas sy fluitjie en wys dat dit ‗n skewe ingooi was. Kwagga vat dadelik
die lynstaan en gee die nommers. Toe hy die enigste een is wat na die agterlyn toe gedraf
kom, het ek dadelik geweet wat ons gaan doen. Ons het dit keer op keer by oefening gedoen,
maar nog nooit in ‗n wedstryd nie.
―Rocket?” vra ek soos hy verby draf.
―Net so, maar hy moet perfek wees,‖ sê hy sonder om stil te hou.

Kwagga gaan staan agter by die heelagter. Die voorspelers doen hul werk en ons kry skoon en
vinnige bal. Sodra ek die bal kry, kom die buitesenter in vir ‗n kortbal en die binnesenter skuif
agter sy rug verby soos ek die bal aangee. Die vleuel kom ook in, maar hy kry nie die bal nie.
Die heelagter hardloop vir ‗n wye bal, maar Kwagga kom binne vir ‗n skêr en breek gemaklik
deur die eerste duikslag. Hy hardloop deur en vir ‗n oomblik lyk dit of hy al die pad tot by die
doellyn gaan gaan, maar die vleuel haal hom in en ankle tap hom. Hy val met ‗n slag neer,
maar verloor darem nie die bal nie. Ek hardloop links van hom en terwyl hy nog aan die tuimel
is, pop hy die bal vir my.
Ek kan voel hoe hulle heelagter kort op my hakke is. Ek kan hoor hoe ons afrigter vir my
skree: ―Sleep!‖ Al wat ek sien, is die doellyn. Ek hardloop met al my spoed en met ‗n duik kom
ek oor die lyn. Kwagga omhels my, maar kyk my dan stip in die oë.
―Nou kom die moeilike deel,‖ sê hy voor hy by die res van die span gaan staan. Ek kyk na die
telbord en besef dan hoekom hulle almal daar staan.
26-26
Die tyd is klaar verby, dis nou ons laaste kans. Ek vat my tyd om die bal te stel, en probeer visualiseer hoe die bal deur die pale trek. Ek tree vorentoe en skop so hard ek kan. Die bal trek
deur die lug, maar dit lyk of dit ‗n lugmuur tref, en dit verloor vinnig spoed. Dit tref die
dwarslat, skiet in die lug op, tref met die afkomslag weer die dwarslat en gaan oor. My spanmaats oorval my en ek kan nie glo wat sopas gebeur het nie. Al wat ek sien, is die telbord wat
helderrooi flits.
28-26
Nadat ons in die kleedkamers gestort het, kry ek my ma. Soos na elke rugbywedstryd wag sy
met ‗n Bar-One en ‗n Powerade. Sy wens my geluk met die uitslag en vertel hoe trots sy op my
is.
―Maar ons moet praat,‖ sê sy met ‗n ernstige stem. Ons loop weg van die skare mense na een
van die velde waar daar nie meer gespeel word nie. Iets is fout.
―Liam,‖ begin sy. ―Ek wil net eers sê dat ek baie jammer is oor die jaar se vakansie. Ek weet
dit was vir jou frustrerend. Maar ek wil net hê jy moet weet dat dit niks te doen gehad het met
jou nie.‖
―Waaroor dan?‖ vra ek nuuskierig. Ek het al amper daarvan vergeet, maar dit pla my nog
steeds. Sy sug en sak haar kop.
―Ek moes ekstra ure by die werk begin insit en ek kon net nie op die oomblik na jou omsien
sonder om jou af te skeep nie,‖ sê sy. Ek kon sien dat dit haar seergemaak het en dat dit baie
gevat het om dit te erken.

Het Pa sy werk verloor?‖ vra ek. Dis die enigste rede waaraan ek kan dink dat sy skielik
harder moes begin werk. Haar kop is steeds gebuig, ek kan sien hoe die trane in haar oë
swel.
―Dis ... dis waaroor ek met jou wou praat.‖ Elke woord klink soos ‗n geveg wat sy sukkel om te
wen. ―Jou pa ... hy‘s ... hy‘s nie meer by ons nie.‖ Ek kan eers nie glo wat ek hoor nie. Is hy dan
oorlede en sy het my nie gesê nie?
―Hy het geloop. Ek en hy het baklei oor ... iets en toe sê hy hy‘t genoeg gehad. Ons ... ons het
hom probeer kontak, of opspoor, maar ...‖ Sy maak nie haar sin klaar nie. Sy snik en vee aanhoudend die trane uit haar oë.
Die woede oorval my. Ek wil iets daaraan doen, maar ek weet nie wat nie. Na al die jare wat hy
soveel verkeerd gedoen het, vir my en my ma so sleg behandel het dat sy my in graad 1 al
koshuis toe gestuur het, loop hy weg van ons af. Die liefde wat ek vir hom gehad het, het nou
heeltemal verdwyn. Ek haat hom! Ek wil skree van woede.
Maar dan kyk ek na die vrou wat voor my staan. Daar is geen twyfel binne my dat sy alles vir
my gedoen het nie. Die laat werksure om my in die skool te hou, om my te probeer beskerm
van die waarheid. Haar liefde vir my is onmeetbaar en dit oorskry enige haat wat ek ooit vir
enige iemand kan voel. Die woede word deur vrede vervang en ek gee haar ‗n stywe drukkie.
―Ek‘s lief vir jou, Ma,‖ sê ek terwyl sy nog snik. ―Ek verstaan hoekom jy gedoen het wat jy gedoen het, en ek‘s jammer dat ek dit nie daai tyd kon raaksien nie.‖ Sy kyk na my en vee vir die
laaste keer haar trane weg.
―Belowe my net dat jy sal probeer om beter te verstaan?‖ sê sy na ‗n stilte.
―Ek belowe. En as jy iets het om te sê, dat jy jou mond sal oopmaak?‖ antwoord ek.
―Dis reg,‖ sê sy met ‗n glimlag. Maar dan kom die hartseer gesigsuitdrukking terug. ―Dan sal
ek probeer om myself minder te haat, want ek het myself en ons al genoeg skade berokken.‖
Ek trek haar nader en soen haar op die voorkop, gee haar nog ‗n stywe drukkie en eggo
dieselfde woorde: ―Ek‘s lief vir jou, Ma.‖

Steyn de Wet: Ons eie Koos Doep

Johan Geyser

Jy kan dit hoor in sy stem as jy met hom praat, hy is ongelooflik passievol oor die lewe. Steyn de Wet
matrikuleer in 2004 by Oakdale en was laasjaar by die ―Oakdale is Groot‖-vertoning saam met CJ Stander en
Marco Botha. Ons het gaan inloer om te kyk waarmee hy homself deesdae besig hou.
Hello Steyn, wat maak jy deesdae?
Ek is tans by ‗n internasionale ingenieurskonferensie in Gauteng waar ek twee toesprake gelewer het en een
navorsingstuk bekendgestel het – alles oor projekbestuur metodologie. Dit is deel van my doktorale studies
in industriële ingenieurswese waarmee ek tans by die Universiteit van Stellenbosch besig is. Terwyl ek hier in
Gauteng is, het ek ook van die geleentheid gebruik gemaak om ‗n nuwe enkelsnit op te neem by die
platemaatskappy, Vonk musiek, waar ek gekontrakteer is. Die song se naam is Jy hoef nie huis toe te gaan
nie. Hopelik sal dit teen die einde van die jaar, of vroeg volgende jaar op die radio en TV speel.
Ek is opgewonde om te hoor dat daar nuwe musiek op pad is – was jy op Oakdale reeds lief vir die
kultuurdinge?
Ja, ek was, vandat ek kan onthou, lief vir musiek en woordspeling,
maar dit was op Oakdale waar ek eerste daaraan kon uiting gee.
Toe ons in graad 8 was, het my kindsbeenvriend, Helgard Steyn, ‗n
kitaar gekry. Hy het vir ons, daar in kamer twee, ‗n paar akkoorde
gespeel op daai blinkblou staalsnaar en ons klomp pelle het in
vervoering gesit en luister. Ek het net daar besluit om ‗n paar
woorde te skryf om saam met die musiek te gaan. Hierdie ‗song‘
was toe ‗n treffer in die koshuis. Ek en Helgard moes vir omtrent
twee weke lank elke aand van kamer tot kamer gaan en die ‗song‘ Steyn (regs) saam met sy broer, Nico.
sing terwyl die manne aandagtig geluister het – party het hul
girlfriends gemis en ander het na die verliefdheid verlang wat hulle nog nooit geken het nie. Ek het daar
agtergekom dat ek woorde kan skryf wat vir ander mense iets kan beteken. Later het juffrou Yda ons aan
Eisteddfod laat deelneem en ‗n kultuuraand gereël waar ek en Helgard, Valiant Swart se Sonvanger gesing
het. Dit was ‗n groot sukses en ek het geweet dat ek weer wil optree. In meneer Joubert se klas het ons
gedigte behandel en ek onthou tot vandag die DJ Opperman, NP van Wyk Louw, Adam Small en Vincent
Oliphant gedigte wat hy vir ons oopgebreek het – dit was vir seker die begin van my liefde vir woorde en
skryfkuns.
Hoekom wou jy ‗n doktorsgraad doen?
Man, daar is vele redes, maar synde dat ek nou met jou praat, sal ek die Oakdale—verwante redes gee. Ek
was vrek stout toe ek op Oakdale was en boonop wou ek net rugby speel, hamergooi en aande fietstrap na
die Van Asse se plaas om by ‗n beeldskone blondine te gaan kuier – dit was al waaraan ek ooit gedink het.
Die akademie het dus vêr, vêr agtergebly. Ek sal nooit vergeet toe ons in die middel van ons matriekvakansie
ons punte by die skool gaan haal het nie ... Ek het meneer Coco gesien en gesê: ―Het Meneer gesien, ek het
‗n ‗A‘ vir Landbou gekry!‖ Hy het lekker nors geantwoord, soos net hy kan: ―Jaaaa, maar jy moes baie beter
gedoen het ...‖
So, ek het definitief nog altyd gevoel dat ek my intellek beter moes gebruik en beter moes presteer het –
gelukkig is daar soms tweede en derde kanse in die lewe. Ek voel, tot ‗n mate, ek skuld vir Oakdale, en vir
Coco, ‗n doktorsgraad. Ek dink daar is meer Oakdalers wat Super Rugby gespeel het as wat daar Oakdalers is
wat doktorsgrade verwerf het, so dit sal ‗n goeie toevoeging wees. Ek het altyd in meneer Schreiber se
wiskundeklas gesit en alternatiewe metodes gesoek om die somme op te los wat hy met ons behandel het.
Nou en dan het ek ‗n goeie idee beetgekry, maar meeste van die tyd het hy my met ‗n vriendelike glimlag
toegesnou: ―Jy kan dit so doen, dis net heeltemal verkeerd!‖ Of: ―Mense wat dink hulle is donners smart is
nie altyd so donners smart nie!‖ Hopelik kan ek oor so paar maande sê: ―Oom Sakkie, ek was hierdie keer
darem nie hééltemal verkeerd nie!‖ En ek is seker hy sal antwoord: ―Solank jy net nie nou dink dat jy donners
smart is nie!‖

Wat was jou bynaam op Oakdale gewees?
Jong, daar was baie ... Die eerste een was Zoerie. Toe die tienerhormone hul tol geëis het, het dit natuurlik
Zoerie-zit geword. ‗n Paar van die ouer ouens het my ook Volume gedoop, deels omdat ek ‗n taamlike groot
kop het en ook, omdat ek een of ander teorie oor volume uitgedink het en almal daarmee probeer beïndruk
het. My groot kop het ook gelei tot byname soos Goon, Planeet en dies meer. Met sulke byname is dit seker
ook maar net reg dat ek vandag met ‗n doktorsgraad besig is.

Wat was jou lekkerste dag op Oakdale gewees?
Jislaaik, daar is weereens baie ... Toe ek o/16 was in
meneer Otto se span, het ons binne die bestek van ‗n
maand Outeniqua, Boishaai en Paarl Gim op die plaas
gewen. Meer as die sukses, was die spangevoel wat in
daardie tyd ontstaan het. Dis iets wat ek nooit sal vergeet
nie, en ook iets wat ek probeer ontwikkel en naboots in elke
werkspan wat ek tot vandag toe in betrokke is.
Baie keer is dit ook klein goedjies wat mooi herinneringe
word, soos die stories praat met oom Pensie, oom Tony,
Willem en Abe op die plaas.
Die eerste dag, toe my ouers my afgelaai het en huis toe
gery het, het ek die grootste gevoel ooit van avontuur gevoel Vir die gehoor om te luister.
soos wat ek, Francois, Pieter en Helgard swembad toe
gehardloop het. En dit wás ‗n avontuur.
In 2001 is ek aangewys as die o/15-SWD kaptein en Wessel Jooste – hy was daai tyd my hero – as die o/19SWD kaptein. Ons was albei slotte, albei toe SWD kaptein en ons is een Maandagoggend met saalopening
saam na die verhoog toe opgeroep – dit was ‗n baie trotse oomblik.

Wat was jou hartseerste dag op Oakdale?
Kyk, ek was gelukkig om hier en daar sukses te ervaar, maar daar was net soveel teleurstellings – dis maar
hoe die lewe is – maar al daai is fine. Die hartseerste dag was die heel laaste dag, toe ek my goedjies
ingepak het en die kamer leeggemaak het. Ek het in my matriekjaar saam met my groot vriend, Deon de
Jager gebly in daai kamer net bokant meneer Schreiber se woning.
Soos wat ek my klere opgevou het en by die venster uitgekyk het,
het ek besef hierdie groot avontuur is verby – so vinnig, so skielik.
Dit was so seer soos ‗n begrafnis, miskien die hartseerste wat ek
nog ooit was. Soos wat jy jou goedjies inpak, besef jy daar is ‗n
deel van jou, van wie jy is, wat jy nie kan inpak en saamvat deur
die hekke en terug huis toe nie. Dit bly daar op die plaas agter.
Maar ek moet by sê, elke keer as ek terug is op die plaas, voel dit
asof ek daai deel wat op Oakdale agtergebly het weer aantrek
soos ‗n wit trui, dan voel ek weer ‗n kinderlike opgewondenheid en
energie asof ek regmaak om op De Eike uit te draf.

Wat is die belangrikste ding wat jy op Oakdale geleer het?
Weet jy, elke keer as ek op Oakdale kom, dan sien jy dat die plek nog netjies is en dat leerlinge nog
steeds van die hoogste klas is. En jy sien ook dat daar ontwikkeling is soos nuwe fasiliteite en jy hoor dat
daar nog in die pyplyn is – dit is ‗n lewende voorbeeld van die gesegde: handhaaf en bou. Daarvoor
respekteer ek meneer Latsky, die personeel en beheerrade deur die dekades.
My vriend, Marco Botha, hy was ons hoofseun, het tydens sy laaste toespraak gesê dat dit nie saak maak
watter loopbaan jy kies nie. Indien jy die beste is in wat jy doen, sal jy sukses geniet — teen enige
maatstaf gemeet. Hy het dit definitief in sy lewe waar gemaak; as joernalis, as senior bestuurder by
Netwerk 24 en as skrywer. Ek probeer om dit ook in my eie lewe toe te pas, om ‗n voorste spesialis in
projekbestuur te wees en ‗n uitnemende skrywer.

Wat is jou snaaksste herinnering van jou Oakdale-dae?
Kyk, daar is ‗n hele paar wat ek nie kan deel nie!
Juffrou Robinson het my eendag net nadat die pouseklok
gelui het na haar klaskamer ontbied. Daar aangekom, het sy
gesê dat sy iets verskriklik moes deel met my en dat ek
liewers moes sit, ingeval ek flou sou word van die
onthullingskok. Soos ek reeds genoem het, ek was
verskriklik stout, maar ek is amper nooit gevang nie, want ek
was ook skelm, of kom ons sê eerder ‗versigtig‘. Ek was
seker dat die waarheid oor my wangedrag aan die lig gekom
het en dat ek dus nou in bitter groot moeilikheid was. Juffrou
Robinson, die goeie siel wat sy is, wou my seker laat weet
wat op my wag. Sy het saggies, moederlik en ernstig begin
praat: ―Ek het gerugte gehoor ...‖ En daar noem sy al die
sondes op wat ek aan skuldig is, maar volgens die gerugte is
dit nie ek wat die dinge gedoen het nie, sy was oortuig een
van my vriende was die sondebok. Sy wou hê dat ons daai
vriend tog moes help om die regte pad te vind! Dit was
natuurlik bitter snaaks en ek moes my tong byt om die lag te
keer, maar ek was ook oorstelp deur haar opregte behoefte om iemand wat hulp benodig by te staan.
Ek het ook ‗n paar keer sleg gemik tydens die wortelgevegte tydens die oes. Eenkeer tydens worteloes,
het ek bo in die land gestaan saam met Albertus Kemp. Onder in die land, seker 50-60 meter van ons
af, was daar ‗n wortelgooigeveg aan die gang. Ek reken toe dit sal snaaks wees as ek iemand kan tref –
die slagoffer sal nie eens weet dit was ek nie ... Ek gryp ‗n lekker vet stuk wortel en sê vir Albertus:
―Kemp, check gou hier!‖ En ek haak af en gooi daai vitamienbelaaide vuurpyl en hy seil, en hy seil – was
dit maar ‗n spies en in kompetisie, sou dit sweerlik ‗n junior wêreldrekord moes wees. Helaas, my korrel
was uit en ek tref toe vir arme Willem, wat langs die geveg die trekker in die land af ry, tussen die blaaie
en jy sien net wortelslaai spat. Ek moet dit duidelik maak, my ouers het ons grootgemaak om
plaaswerkers te respekteer, so dis nie snaaks dat ek vir ou Willem getref het nie. Wat wel snaaks was,
was dat Willem oortuig was dat een van die wat daar naby hom in die geveg betrokke was, die skuldige
was. Hoe meer hy daai ouens uitgeskel het, hoe meer het ek en Albertus bo in die land gelag. Later het
Willem meneer Frans Marais ontbied om die skuldige te identifiseer en dienooreenkomstig te straf. Ek
was te banggat om my skuld te gaan erken en die klomp wat in die wortelgeveg betrokke was, was
natuurlik onskuldig, so nie een van hulle het skuld erken nie. Hoe harder meneer Marais die manne
uitgeskel het, hoe meer het ek en Albertus gelag, later gerol. Meneer Marais het daai manne laat
agterbly tot na donker, die skuldige een moes
eers uitkom voordat hul koshuis toe kon
gaan ... Albertus lag vandag nog as hy my sien,
deesdae erken ek darem skuld wanneer ek
moet.

Wie is die onderwyser saam met wie jy
die meeste tyd op Oakdale spandeer
het?
Dit moet verseker meneer Zirk le Roux wees.
Daar was amper elke somersdag hamergooioefening, daar was die byeenkomste op
Oudtshoorn en SA‘s waar hy altyd die span Steyn saam met ‘n modderige, graad 8, CJ Stander.
vergesel het. Dan sluit ek nie eens die klasse,
koshuisdiensaande en dies meer in nie. Vir die sport alleen, moet daar in totaal seker tussen 500 en
1000 kere gewees het waar ons skouers geskuur het.

In April 1984 begin my onderwysloopbaan te Oakdale. Toe ek as jong, onervare onderwyser
die eerste maal deur Oakdale se hoofhek ry, het ek nooit kon dink dat die plaas vir amper 35
jaar my werkplek (en speelplek) sou wees nie.
Ek het einde 1983 my studies aan die Universiteit van Stellenbosch voltooi. Ek is vandag nog
‗n trotse oud-Matie en -Simonsberger. Dit is my mening dat Stellenbosch die beste universiteit
is, al verskil Philip Hattingh, Evert Kleynhans en Adriaan Jansen, al drie oud-Pukke, met my.
Ek was baie dankbaar dat ek die pos te Riversdal gekry het. Ons het gereeld op Vleesbaai
vakansie gehou. Ek is ‗n kranige hengelaar en sou nou die viswater gereeld kon besoek. Die
Oakdale-personeel het gereeld hengeluitstappies onderneem – soms ook weeksdae ná ons
buitemuurse verpligtinge. Die elwe het dit maar ontgeld. Ek het myself sommer gou-gou as
die elwekoning bewys. Dit was tot die ergernis van Willie van Rensburg wat ook graag dié titel
wou dra. Mnr. Fanie du Toit, wat toe
skoolhoof was, het nie op hom laat
wag nie en ons gereeld vergesel. Ek
sal nooit sy ou blou Landrover en sy
kenmerkende stappie en pyp vergeet
nie.
Toe ek my onderwysloopbaan op
Oakdale begin het, was ek nog enkellopend. Ek het vir Anneke ontmoet wat
onderwyseres op Worcester was. Die
liefde is ‗n snaakse ding en nou móés
ek elke naweek ‗n draai op Worcester
maak. Die laaste periode op ‗n Vrydag het ek een van die seuns gestuur om solank my motor
aan te skakel, want Worcester was ver. Ons het besluit ons gaan net goeie vriende wees,
maar elf maande later is ons getroud. Aanvanklik het ek in die hoofseun se kamer tussen die
seuns gewoon. Die hele badkamer op die grondvloer is net deur my gebruik. Na ons troue het
ons in die siekeboeg gebly en wel net in een groot vertrek. Gelukkig het hulle vir ons ‗n
woonstel ingerig – dis die woonstel waar Fanus Fourie-hulle tans bly. Daar het ons verskeie
jare gewoon en al drie ons dogters is daar gebore. Later toe ons dogters groter geword het,
het ons besluit dis dalk ―veiliger‖ om in die dorp te bly. Daar was net te veel Oakdalers in die
onmiddellike omgewing.
Daar is baie dinge wat ek van Oakdale gaan mis. Dit was vir my ‗n voorreg om met die
Oakdalers te werk. Ek weet ek is ‗n baie rustige onderwyser en dalk het dit die seuns ook
rustig gemaak. My weervoorspelling wat die seuns in ‗n stadium vir my gegee het, was lieflike
sonskynweer met skielike donderstorms. Soos ek ouer geword het, het ek nog rustiger geword. Hulle het my nogtans nooit te veel probleme gegee nie. Trouens, die optrede en gedrag
van die Oakdalers het my sommer weer moed en hoop vir die toekoms gegee.

Ek het gou geleer om die Oakdalers nie te onderskat as dit by kattekwaad kom nie. Toe ek
eenkeer as jong onnie in die studiesaal (koshuis) diens doen, sien ek ‗n tor wat moeisaam
vlieg. By nadere ondersoek merk ek toe op dat ‗n garinkie en ‗n stukkie papier aan sy stert
vasgemaak is. Op die papiertjie sien ek toe my bynaam … Die seuns was maar teleurgesteld,
want ek het koel en kalm gebly. Ek het toe al besef dat ‗n mens in die onderwys nooit moet
oorreageer nie. Eendag tydens ‗n toets was ek maar verveeld en hou net die horlosie dop.
Om opsiener tydens toetse of eksamens te wees, was vir my die slegste van die onderwys.
Toe ek by die brandblusser kom, druk ek een van sy knoppies. Seker nodeloos om te sê dat
die brandblusser afgegaan het. Dit was net wit poeier waar jy kyk. Ek het so groot geskrik dat
ek hoër as die brandblusser gespring het. Dit was ook die einde van die toets. Die leerders
het gedink dit was baie snaaks en Kolie Britz (Herbertsdale) het só gelag dat hy uit sy bank
geval het. Die seuns het blykbaar net voor die toets die brandblusser se pennetjie uitgetrek.
O ja, ter wille van almal wat wonder … Al het ek baie geld was
ek altyd nederig en beskeie. Geld was nog nooit vir my ‗n
probleem nie. As burgemeester van Vleesbaai was my pligte
baie, maar die skool het altyd eerste gekom. As een van julle
ooit op Vleesbaai kom, moet julle kom kuier. Vra net waar die
burgemeester bly. Die veiligheidswag sal dadelik die hek oopmaak en dis maklik om die burgemeesterswoning te kry.
Dit is vir my ‗n voorreg om danksy die sosiale media met nog
baie oudskoliere kontak te behou. Deesdae loop ek op enige
plek in SA oudskoliere raak. Dit was vir my baie spesiaal toe
ses van my oudskoliere in ‗n stadium saam met my op die
personeel was. Ek het besef die tyd stap aan toe Tienie van
Wyk my kollega word. Hy is een van my oudskoliere en ek het
vir sy pa en oom ook klasgegee. Sy ouma was matrone in die
koshuis toe ek nog ‗n jong onderwyser was.
Die personeel van Oakdale gaan ek baie mis. Baie van hulle
is my beste vriende en ek sal die ―goedige gespot‖ in die
personeelkamer baie mis. Selfs vir Tommy Dixon, Gerrit
Liebenberg en Pensie – al het hul gespot aan ―gore‖gegrens. My vakspan, Tess Botes en
Philip Hattingh, was staatmakers. Dankie vir jul lojaliteit, positiewe gesindheid, humor en
lekker samewerking. Mnr. Latsky bewonder ek vir sy werksetiek – hy is vir ons almal ‗n voorbeeld. Sy entoesiasme en kreatiwiteit is ongekend. Met hom aan die stuur van sake sal
Oakdale beslis nie stagneer nie. Sakkie Schreiber en Fanie Smit was amper 35 jaar my
kollegas en vriende. Ek ken hulle beter as my eie familie. Saam het ons vir seker ―sewe sakke
sout‖ opgeëet. Hul vriendskap en ondersteuning is vir my kosbaar.
Ons almal beleef soms laagtepunte. Ek kan daarvan getuig dat indien jy jouself in so ‗n
situasie bevind, is daar ongelooflike begrip en ondersteuning – ook van die jonger personeel.
Die empatie van die personeel sal my altyd bybly.
As ek terugkyk op my onderwysloopbaan is ek net dankbaar. My tyd op Oakdale sou ek vir
geen ander skool verruil nie. Onderwys was vir my ‗n wonderlike roeping en ek sal die tye
saam met my Afrikaans-klasse altyd koester.
Die Here het my op so baie terreine geseën. Aan Hom alle dank en eer.

Günther von Below
Die woorde haak steeds vas: ―Hoekom gebeur hierdie met my? Ek verstaan nie
hoekom dit met MY gebeur nie?‖ Telkemale het ek dit al gesien. Kinders wat hard
werk op skool, verdien goeie punte. Tog mis hulle die Top 20 net-net na al daardie
lang ure onder die studielig.
―You were given this life, because you were strong enough to live it.‖ Alles in jou
lewe het ‗n doel. Die Here is besig om jou te vorm. Die Here is besig om jou tot ‗n
hoogtepunt te lei. Eendag, lank na jou hoërskoolloopbaan, gaan jy die groter
prentjie sien. Die eindproduk van jarelange probeer en misluk gaan vir jou kennis
en vasberadenheid gee. Iets wat geen geld kan koop nie en wat noodsaaklik is as
jy suksesvol struikelblokke wil oorkom.
Die belangrikste is om te bly vertrou. God werk met ‗n plan. Hy stuur dinge oor jou
pad wat onmoontlik voel, maar Hy weet jy kan. Hierdie berge wat jy moet uitklim,
is die dinge wat jou die beste op jou toekoms voorberei. As jy weer ‘n Goliat moet
aanpak, gaan jy terugkyk na al jou vorige oorwinnings en sê: ―Wel, ek is deur al
daardie hindernisse, ek het die krag, ek kan die volgendes aanpak.‖
‗n Goeie voorbeeld uit die Bybel is: In die dae voor Jesus gekruisig is, het Hy die
wolf tussen die skape gejaag toe Hy verkondig dat Hy in die volgende paar dae
gaan sterf. Petrus kon sy ore nie glo nie. Hy het vol angs en vrees gesê dat dit
onmoontlik is dat mense God se seun sou vermoor. Jesus het egter vir Petrus
gesê: ―Moenie bekommerd wees nie, want God is met ons.‖
Selfs die dood is ‘n bysaak voor God se oë. Nadat Jesus gekruisig is en in die grot
tot ruste gelê is, het Hy saam met God teen die dood geveg. Die res is
geskiedenis, maar hierdie wonderwerk erken God se mag. Om die dood te oorwin,
laat jou ekstra paar ure voor die boeke glad nie na iets kommerwekkend klink nie.

Piet Prut
braai by mnr. Frans Marais
Deur wie, van waar of hoe jy vir meneer Frans Marais ken, is nie ter sprake nie. Miskien
onthou jy hom vir sy blitsige lynbreke en harde duikslae vir die WP en Boland in die 80‘s of
miskien het hy vir jou skoolgegee op Rawsonville of het julle mekaar raakgeloop op Jongensfontein. Die grootste moontlikheid is egter dat jy
een van vele Oakdalers is wat al kennis gemaak
het met Jacob Meintjies en sy ―wille hond‖.
Maak nie saak hoe hierdie groot gees oor jou
pad gekom het nie, een ding is seker, Frans
Marais is ‗n mensemens.
Rondom ‗n vuurtjie is hy op sy gemaklikste en
vertel hy graag hoe hy vir Boland gespeel het, of
hoe swaar dit vir hom is om na ‗n ―Boishaai‖ of
―Paul Roos‖ huis toe te bestuur met die troos
van ‗n honderd of, as hy gelukkig is, ‗n tweehonderd randjie wat wag. Mnr. Frans besit ‗n kleinhuisie vol stories, om sy grappe te hoor, is soos die beste musiek, iets vang jou vas. Hy het
werklik ‗n wonderlike sin vir humor!
Hy is vrek bang vir slange en vertel ook van die keer toe die gehate spinnekop op sy voorruit
kom sit het. ―Ek ry al hoe harder en harder om hom af te kry, maar toe hy so ‗n arrogante tree
vorentoe gee, het ek geweet, vir hóm sal ek nie roer nie.‖
Hy is baie meer as net ‗n storieverteller, hy is ‗n goeie
man vir sy vrou en pa vir sy kinders. ‗n Liefdevolle mens
wat daarvan hou om met sy honde te gaan stap, skool
te gee en rugby af te rig. Sout van die aarde, en as jy vra
vir hulp, sal jy nooit weggestuur word nie. Hy sê: ―O, daai
Charles maak my partykeer so kwaad, maar ek is so lief
vir hom.‖ Dis die mens wat hy is en een van die redes
hoekom Oakdalers so lief is vir hom.
Hy glo dat kos so eenvoudig as moontlik voorberei moet word, sonder enige onnodige
speserye of kruie. Dit is presies wat hy met sy droërib gemaak het. Net genoeg om die natuurlike smaak te komplementeer. Ek het sowaar my vingers afgelek. So, wanneer jy weer vir mnr.
Frans met sy hond sien stap, vra vir hom: ―As ek die rib koop, sal Meneer hom asseblief tog
net braai?‖ Piet Prut kom eet natuurlik saam, ‗n smaak wat ek van kleintyd af onthou en nooit
sal vergeet nie. Hy mág maar braai.

Ouma Miempie se droëribbetjie
20 ml bruinsuiker;
200 ml growwe sout;
Fyngekapte koljander;
Suurlemoensap (Asyn kan ook gebruik
word)
1 Skaaprib
Maak so:
1. Meng die suiker, sout, koljander en suurlemoen en vryf dit
in die vleis in. Plaas die rib in ‘n skottel, bedek dit en sit vir
dag of twee in yskas. Draai dit gereeld.
2. As die vleis deur die borsbeen gesaag is, is dit makliker om
die rib in porsies te sny. Vra jou slagter om jou hiermee te
help.
3. Sny die vetkant van die rib in blokke , dit help om die rib
vinniger te laat droog word.
4. Fyngemaakte peper help vir ekstra geur.
5. Geniet die unieke smaak van ‘n droërib op die kole, wat
matig moet wees.
6. NB! Indien salpeter bygevoeg word, verander die droërib
na ‘n soutrib. Hier gaan dit oor persoonlike voorkeur.

Die ribbetjie gaan heerlik saam met tuisgemaakte wildswors
5kg wildsvleis (Helfte wild, ander helfte skaap, vark of bees.);
50 ml sout;
50 ml koljander;
5 ml peper;
250 ml asyn;
125 ml worcestersous;
100 g hawermout
2kg varkvet (Verminder na aanleiding van my resep,
meng alles, maal en stop die wors.)

Spotprent

