


 

E 
k was nog nooit „n 

groot sportman nie, 

maar tog is ek mal 

oor die gees en kame-

raderie wat daarmee 

gepaardgaan. Soveel so dat 

ek nét sport kyk as dit my 

beurt op die TV is, van    

sokker regdeur tot by 

skopboks. Ek onthou hoe 

ons rugbyproewe in my 

laerskool gespeel het. 

Almal wou beïndruk en ek 

het gevoel ek het my kant 

gebring. Die volgende dag 

is die spanlyste opgesit en 

my naam is by die laagste 

span opgeskryf. Ek was 

verpletter, niks in die 

wêreld kon erger wees as 

om nie o/13A vir jou skool 

te speel nie. My ma was „n 

onderwyseres by die skool  

en natuurlik het sy ook die 

spanlyste raakgesien en 

daardie selfde middag 

nadat ons by die huis 

gekom het, het sy dit gesê: 

“Johan, jou houding oor 

daardie spanlys gaan jou 

belangrikste besluit nog 

wees.” Vandag kan ek dit 

hardop bely dat dit die 

Here se wil was.  

Balans is nog altyd een van 

die groot uitdagings in    

my lewe. Geloof, akademie, 

sport en kultuur. Hierdie    

is die fassette van my 

skoolloopbaan en waarin 

ek wil presteer, nie net op 

die gemiddelde vlak nie, 

maar op die uitsonderlike 

vlak. Om te kan presteer in 

almal moet ek daagliks  

belangrike besluite neem 

oor wat my tyd en aandag 

gaan geniet en wat vir eers 

opsy moet staan. Die punt 

hier is om jou “afdelings” te 

vind. Dit waarin jy wil 

uitstaan, dit wat jou as mens 

omvat, hetsy rugby, foto-

grafie of sang.  

Vier jaar na daardie gehate 

spanlys sy verskyning  ge-

maak het, sit ek op Oakdale 

en skryf „n redakteursbrief 

vir PLAASLIK. Ek streef 

daarna om elke dag beter 

te wees as die vorige dag.  

Universiteite, kolleges en   

technikons moet volgende 

jaar aansoeke ontvang. Hoe 

vinnig vlieg die tyd nie!! 

My probleem sit egter in 

die harde waarheid. Ek leef 

nou al my kinderdroom, ek 

is by Oakdale, maar my 

“volwassedroom” is vinnig 

besig om my lewe oor te 

vat. Alles wat ek nou doen. 

is vir universiteit, goeie 

werk en geluk. Dit fokus my 

oë op dit wat miskien oor 

20 jaar eers kan gebeur. 

Onlangs het ek egter die 

fout in my hele perspektief 

raakgesien. Die doelwitte 

bring nie die hede in   

berekening nie… Ek was so 

vasgevang in eksamen-

punte, “Wat-gaan-eendag- 

van-my-word?”, dat ek be-

sig was om sig te verloor 

van dit wat rondom my aan-

gaan. Wat môre gebeur, het 
belangriker geword as wat 

hier en nou gebeur. Soos 

die Engelsman sê: “It‟s a 

slippery slope.” 

Conor  McG reg or ,d ie 

vegkuns—maestro, is die 

lewende voorbeeld van 

korttermyn denke. Stap vir 

stap, dag vir dag. Hy 

verower wêreldtitels op 

hierdie filosofie. Deur elke 

vuis te blok soos wat die 

houe dreun. Waak dan 

daarteen, om te vêr vooruit 

te dink. Verstaan die rol 

wat jy in die hede speel en 

nie wat jy in die toekoms 

wil speel nie. Weet dat be-

planning belangrik is, maar 

dat die lewe nie volgens 

jou beplanning hoef te loop 

nie. Enigiets is moontlik! 

Al Pacino het die volgende 

te sê gehad in die fliek 

“Any Given Sunday”: That‟s 

life, the 6 inches in front of 

your face.” Dis die oom-

blikke saam met jou 

vriende, familie en kinders 

wat tel. Ek het my kortter-

mynplan reg. Wat is joune? 

In ons tyd 

D E U R  J O H A N  G E Y S E R  



“Kern” van sake 
As leser wonder jy seker hoekom praat ons van jou kern, oftewel, „core‟ 

moet sterk wees. Baie mense sê dat om „n plat maag met „n six pack te 

hê, het jy „n sterk „core‟ nodig. Dit is egter nie waar nie. Die term „core‟ 

verwar  baie sport- en nie-sportmanne. Daarom het ek navorsing ge-

doen oor wat die term „core‟ beteken.  

Die „core‟-gedeelte van die liggaam bestaan uit dele soos: die werwelkolom, heupe en pelvis 

(bekken), onderste ledemate en abdominale strukture. As sportlui praat ons van „core‟ sta-

biliteit eerder as krag, want krag bestaan net uit een komponent. Stabilisering beteken om 

ons kraguithouvermoë en ons motoriese beheer te gebruik deur alle vlakke van beweging, 

ongeag verandering in gravitasie. Daarom is die volgende spiere van kardinale belang 

tydens „core‟ stabiliteit: Spiere soos die pelvisspier, transverse abdominus, multividus 

spiere, interne- en eksterne obliquus, rectus ab-

dominus, erector spinae, jou diafragma en jou glu-

teus—spiergroep. 

Dus is dit belangrik om jou „core‟ te stabiliseer 

tydens elke oefening, veral kragoefeninge in die 

gim. Jou „core‟ is geaktiveer sodra jy jou naeltjie 

intrek na jou werwelkolom, jy „n goeie burging het 

van jou heupe en jou asemhaling korrek is. As 

sportmanne is dit belangrik om te fokus op alle 

aspekte wat gepaard gaan met „core‟-aktivering 

eerder as om net bv sit-ups te doen wat meer lad-

ing op die lae rug plaas. 

Tekens van „n swak „core‟: 

 Swak balans 

 Kroniese lae-rugpyn 

 Swak postuur en 

 Verlaagde krag in onderste ledemate. 

 

Voordele van „core‟ stabiliteit 

 Verminderde sportbeserings 

 Verbeterde liggaamspostuur 

 Verbeterde liggaamskrag  

 Verbeterde sportprestasie 

 Verbeterde balans en koördinasie en 

 Verbeterde asemhalingsvermoë 

 

4 minute toets vir kern stabiliteit 

Plank - 1min 

 - 30 sek. side plank (regs) 

 - 30 sek. side plank (links) 

 - 30 sek. plank regterbeen op 

 - 30 sek. plank linkerbeen op 

 - 1 min. plank 



Intermediate 

Reverse crunches 3 x 12 reps 

Swiss ball knee tucks 3 x 12 

reps 

Plank on swiss ball 3 x 45 sek. 

Russian twist 3 x 12 reps 

Plate sit-ups 3 x 12 reps 

Single leg balance on foam 

pad 3 x 45 sek. 

Bridging on swiss ball 3 x 12 

reps 

Plank push ups 3 x 12 reps 

Advanced 

Barbell/swiss ball rollouts 3 x 

10 reps 

Barbell hip thrusts 3 x 10 reps 

Barbell floor wiper 3 x 10 reps 

Single leg bridge 3 x 10 reps 

V-sit ups 3 x 10 reps 

Kneeling wood chops 3 x 10 

reps 

Swiss ball pikes 3 x 10 reps 

Beginner 

Plank/modified plank 2 x 30 

sek. 

Side plank 2 x 30 sek. 

Abdominal crunches 2 x 15 

reps 

Single leg Balance 2 x 30 sek. 

Bicycle crunches 2 x 30 sek. 

Bridging 2 x 15 reps 

Glute kickbacks 2 x 20 
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“Sous” is „n Oud—

Oakdaler, wat hier op die 

plaas matrikuleer het in 

2000. Hy is „n bergfietsry-

er van formaat en word 

wêreldwyd as een van 

die mees ervare en 

bestes beskou. „n 

Volkome liefde en passie 

vir dit wat hy doen, is die 

sleutel tot sy sukses. 



Voordat ons fietsry gesels, is daar enige interessante stories van jou 
dae op Oakdale? Dalk „n spesiale herinnering wat uitstaan? 
My grootste herinneringe is altyd die stories van die koshuis. Dit was vir my verskriklik pret, 

soos „n organisme by homself het mens net aangepas en gegroei en gestoei om eerste in die ry 

te staan vir middag-en aandete. Dit was vir my altyd pret in die natuur en in die middag-klasse 

êrens op die plaas te werk. Soos seuns maar altyd is, het ons hier en daar „n kans gevat en ek sal 

nooit die „push ups‟ en „jumping jacks‟ vergeet as mens na ligte uit nog gevang word gesels nie, 

maar ook daardie 1 of 2 keer wat ons uitgeglip het om „n appel of neut te gaan proe ... 

 

Wie was jou gunsteling-
onderwyser en hoekom? 
Die eerste een wat opkom in my kop is Ma‟am, 

juffrou Glenda Joubert. Sy het „n wonderlike 

energie gehad en buiten dit het ek van Engels 

gehou en selfs „n opstel of twee skryf. Haar klas 

was altyd lig en dit het gevoel na „n 

gesamentlike leer—omgewing. 

 

Baie mense sal jou dalk herken 
aan jou deelname aan die Jan Braai vir Erfenis-Fietstoer. Soos ons 
verstaan kom jy en “Jan Braai” al „n lang pad saam, waar het julle 
paaie vir die eerste keer gekruis en is die Erfenis-Fietstoer iets wat 
jy sal aanbeveel? 
Ek ken vir Jan Braai as gevolg van ons al twee se liefde vir fietsry en met die stigting van die Tour 

de Braai, het Jan my genooi om te kom saam trap en saam braai. Die Tour de Braai is vir seker 

iets wat ek sal aanbeveel! Wat is beter as heeldag fietsry, braai, halfpad met „n koue bier en in 

die aande ontspan almal saam rondom „n groot vuur! Miskien kan die Oakdalers by die volgende 

Tour de Braai wat verby Riversdal kom vir ons kom braai ;) 

 

Wanneer het die fietsry-gogga jou 
gebyt en hoe het dit gekom dat jy 
die besluit geneem het om dit as 
beroep na te volg? 
Ek het saam met „n mede—Oakdaler, Arno Hugo, 

besluit om in standerd 9 die Cape Town Cycle 

Tour (of soos ons almal dit ken, die „Argus‟) te 

gaan ry. Voor dit het ek van fietsry gehou, maar 

nooit gedink om dit „n beroep te maak nie. Die 

gogga het vir seker tydens daardie eerste Argus 

gebyt en ek wou net al hoe meer trap en al hoe 

vinniger. Ek het dit altyd geniet en selfs deur my 

studentejare toe ek begin beter raak, het ek 

nooit gedink dit sal my professie wees nie. Maar die geleenthede en resultate het gebeur, en ek 

het op die geleenthede gespring toe dit op my pad gekom het om dit my professie te maak en 

het elke oomblik geniet. 
 

 



Vertel ons van jou mees moordende fietsren. 
My eerste Cape Epic in 2007 saam met die Namibiër, Arno Viljoen, was vir seker die wedren 

waar my tong die meeste gesleep het. Ek het van „n padfietsry agtergrond gekom en het myself 

altyd as “tough” beskou, maar kon nie glo hoe hard die bergfietsryers se klimme to bo in die 

berge was nie Dit het sonder twyfel my lewe verander en ek het onmiddellik daarna my fokus op 

bergfiets geplaas. 
 

En dan ook jou “soetste” triomf. 
Die een waaroor ek nog altyd die trotsste voel, 

was my triomf in die SA Kampioenskappe en sal 

altyd naby my bly. Ek het wel nog altyd meestal 

van die skof-wedrenne gehou en die 

oorwinnings in wedrenne soos die                  

Cape Pioneer, Wines2Wales, Tankwa Trek                   

en  Berg&Bush gee my nog steeds hoendervleis. 
 

As bestuurder van die fietsry-
span, hoe lyk die dag-tot-dag take 
wat voltooi moet word? 
Dit was „n wonderlike voorreg om vir een van die beste Bergfiets Marathon—spanne in die 

wêreld te ry, maar net so groot voorreg om die spanbestuurder te wees. Die meeste werk was 

die 4 of 5 maande voor die seisoen begin om al die ryers en borgskappe te finaliseer en al die 

administrasie voor die tyd; van voertuie, fietse, parte en nog so meer te organiseer. Tydens die 

seisoen was daar baie rondtoer tussen wedrenne orals in Europa and grootliks logistieke 

beplanning vir die ryers en span—werkers tussen al hierdie plekke. 
 

Wat hou 2019 vir jou in? 
In 2019 het die Duitse maatskappy, Canyon Fietse, (my fiets—borg en werkgewer die laaste jare) 

vir my gevra om na hulle belange in Suid—Afrika te kyk, en nou is ek die Mark - Bestuurder van 

Canyon in SA en is ek verantwoordelik vir 

bemarking, kliëntediens, tegniesediens, en 

alles waaraan mens moontlik kan dink! 

 

Ter afsluiting, watter spesiale 
raad het jy aan aspirant 
fietsryers wat ook fietsry as hul 
loopbaan wil volg? 
Die eerste advies wat ek altyd vir iemand 

gee, is om dit te geniet en verlief te raak op 

wat jy doen. Dit moet jou passie wees. Dit is 

belangrik om op „n jong ouderdom nie 

jouself heeltemal te verloor in al die tegniese 

aspekte van die sport nie, maar eerder net te 

speel, en hard speel. Mens leer ongelooflik 

baie vaardighede daar. As „n mens daardie volkome liefde ophou, is dit soveel makliker om die 

harde werk in te sit vir iets wat jou passie is, en „n mens is nie bang om jouself totaal buite jou 

gemak sone te druk om jou doelwitte te bereik nie. 



 

 

 

 

Deur Tiaan Viljoen 

Hommeltuie (drones) vat ons Hoër 
750 000 duisend jaar gelede was dit die wiel. In 1879 was dit Thomas Edison se gloeilamp wat men-

se aan die praat gehad het. In 1995 is die term „‟slimfoon” vir die eerste keer gebruik. Hierdie is 

almal uitvindsels wat ons daaglikse lewe vergemaklik. Vandag gebruik ons ook hommeltuie om 

ons werk, asook die boer se werk, te vergemaklik. 

Wat is ‘n landbougeörienteerde hommeltuig ? 

Die woordeboek verwys na „‟hommeltuig‟‟ as „n 

onbemande, afstandbeheerde vliegtuig. Jan Alleman 

gebruik hommeltuie om foto‟s te neem, vir vermaak, 

of dalk hommeltuigresies. In die landboubedryf ge-

bruik ons egter hierdie masjiene om inligting in te 

samel, lande uit te meet, gewasse te besproei en 

nog baie meer. Hommeltuie wat so aangepas is om 

al hierdie funksies vir die boer te verrig word land-

bougeoriënteerde hommeltuie genoem. 

Wat is die funksies van hierdie hommeltuie? 

Proewe word tans gedoen met hommeltuie wat elektromeganiese grondoppervlaktes uitplan. 

Spuit kapsules met saad en plantvoedsel in die grond in. 

Dien chemikalië en selfs vloeibare kunsmis  aan gewasse toe. 

Hommeltuie word ook gebruik vir toesig rakende sekuriteit op plase 24 uur per dag. Dit neem 

foto‟s en so bly jy op hoogte van sake rondom jou huis en plaas. 

 

Hoe dra dit by tot presisieboerdery ?  

Volgens Tom McKinnon van Agriboltix, kan hommeltuie ge-

bruik word om „n bykomende datalaag te skep. Hierdie 

tipe datalae dryf presisievoeding en besproeiingsbestuur 

aan. Ander databronne vir sulke lae is opbrengsmonitors, 

grondontledingsresultate, vog- en voedingstofsensors en 

weerstasies. Bykomend tot hierdie historiese databronne, 

kan nuwe tegnologieë soos satelliete en hommeltuie, „n 

duidelike beeld van die huidige toestand van die gewas op 

die land gee. 

Met ander woorde, hierdie tuie help die landbouer om presies te weet hoe vogtig sy grond is, die 

toestand van sy gewas, ensomeer. Meeste landbougeoriënteerde hommeltuie het sy eie toepas-

sing (app) wat jy kan aflaai en vanaf jou foon bestuur. Die data wat hy insamel word na jou rekenaar 
of slimfoon gestuur waarna jy die data kan analiseer. 

 

Reëls en regulasies rakende hommeltuie 

Volgens Suid—Afrikaanse regulasies is dit nie nodig vir die vlieënier/operateur om „n lisensie te 

hê indien hy dit slegs vir pret gebruik nie. Maar, sodra die hommeltuig vir besigheidsdoeleindes 

gebruik word, bv. boerdery, moet die besigheidseienaar vir „n korporatiewe RPAS operateurserti-

fikaat by die Suid-Afrikaanse Burgerlugvaartowerheid aansoek doen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontleding deur hommeltuig 



 

Ons loer in by Johan en Hanri Strydom, 

twee boere van Montagu, wat oorweeg 

om ‘n soortgelyke hommeltuig aan te 

skaf. 

 

Vertel ons kortliks hoekom julle besluit  

om ‘n hommeltuig (drone) te koop? 
Ons bedryf „n vrugteboom—kwekery. Dit is „n 

baie arbeidsintensiewe boerderybedryf. Ons wil 

afsien van arbeiders wat met rugsakke die kwe-

kerybome fisies spuit. Die hommeltuigspuit gee 

aan ons die geleentheid om die veiligheid van ons 

werknemers te verseker deurdat daar snags 

gespuit kan word in koel, windstil tye. Die aan-

koopprys kan boonop van belasting afgetrek word. 

 

 

Watter voordele bied die hommeltuig vir die boer? Is dit ekonomies voordelig om 

in ‘n landbougeoorienteerde hommeltuig te belê ? 
Een persoon behartig die kwekery spuitproses met die hommeltuigspuit  vanaf „n sentrale punt by 

die gifkamer. 
Presisie toediening van spuit mengsel (vol / ha) 
Effektiwiteit neem toe deurdat nagbespuitings en bespuitings in windstil periodes geskied. 
Veiligheid: Geen loods of inaseming van spuitmengsel. 
Produktiwiteit neem toe. Die tuig is voorsien van „n spuitbalk en spuit 10 + rye op „n slag. 
 

 

Watter raad het jy vir boere  wat 

ook graag  so ‘n hommeltuig wil 

aanskaf ? 
Hou die nuwe tegnologie dop. Sedert 

ons eerste ondersoek is daar hibried 

tegnologie (battery/petrol) ontwikkel 

binne ses maande. Neem ook in aan-

merking dat met die aankoop van „n 

hommeltuigspuit, jy ook genoegsame 

“spaar“-batterye moet koop om ge-

noeg spuiture te verseker. 

 

 

Met al hierdie funksies en so baie 

voordele is so „n landbougeskikte 

hommeltuig die „‟implement‟‟ wat jy 

as boer lankal moes gehaak het. Pryse 

van hierdie werktuie wissel van R 30 000 tot R 300 000. In die toekoms sal landbou beslis vergemak-

lik word met behulp van tegnologie. Of jy nou ten gunste van moderne tegnologie in die landbou is 

of nie, die wêreld is besig om aan te beweeg. 

Voorbeeld van hommeltuigspuit 



 

Met Tiaan Viljoen  

Dit is „n nuwe jaar met nuwe uitdagings en nuwe Turke! Die eerste kwartaal 

is altyd die interessantste. Dis wanneer jy jou nuwe onderwysers ontmoet, 

ander klasse verken en na „n lang vakansie weer klokke hoor lui. Hoe voel 

ons Turke oor hul nuwe tuiste? Ek het gaan ondersoek instel. 

Hoekom het jy Oakale gekies ? 

Tradisie en broederskap. Oakdale is een van die beste rugbyskole in die 

land. # Karlo  

Want dis „n baie lekker skool en ek kan maklik vriende maak. #Daniël  

Dis „n skool duisend! Die beste seunskool! #Marco  

Dis „n landbouskool en boerdery is my passie. #Ethan 

  

Wat is jou lewensmotto? 

Leef voluit! #Ryno 

Hou aan en moenie opgee nie. #Ethan 

O vrek, ek het nog nooit regtig aan „n motto gedink nie. #Karlo 

Nog net „n paar dae voor ek my ma sien. #Sharl 

 

Wat dink jy beteken die volgende idioom: Son in die weste, luiaard op sy 

beste. 

(As dit laat word is die luiaard op sy fluksste) 

As die son opkom, lê jy lekker in jou bed. #Marco 

Doen iets op jou eie. #Gerhard 

Boer. . . Iets te doen met boer. #Daniël 

Wanner die son opkom, werk die luiaards nie. #Sharl 

 

Wat is jou gevoel oor Oakdale se Verwelkomingsprogram? 

Ek dink dis goed om die tradisies lewendig te hou. #Ethan 

Dit is definitief „n goeie ding, sodat Turke deel kan raak van die 

broederband. #Marco 

Dit moet bly, want dit leer jou om sonder jou ouers klaar te kom. 

#Sharl 

Dit maak jou deel van die skool. #Luke 

 

 

PRAAT SAAM 

Sharl Nortier 

Gerhard Ferreira 

v.l.n.r. Daniël Malherbe, Karlo Truter, 

Marco Steyn, Ryno Scheepers 



 

 

 

 

 

 

Wie is jou gunstelingonderwyser en hoekom? 

Mnr. Frans, want hy is baie snaaks. #Sharl 

Mnr. Botha, hy hou die klas lewendig. #Luke 

Mnr. Hattingh en sy droeë grappe herinner my aan my pa en die laer-

skool. #Marco 

Mnr. Evert, hy‟s „‟cool” in die manier hoe hy verduidelik. #Ethan 

 

Wat dink jy is ‘n smoelneuker ? (Plaashek wat onverwags toeswaai en 

jou op die mond klap) 

Iemand wat ander afknou. #Gerhard 

Irriterende persoon. #Luke 

Iemand wat nie die regte goed doen nie. #Marco 

Wanneer iets lekker ruik. #Sharl 

 

Waar/wanneer het jy die eerste keer Oakdale se naam gehoor? 

In Pretoria, by my pa, terwyl hy by sy vriend gekuier het. #Ethan 

Gr.3 toe ons Riversdal toe gekom het vir my pa se reünie. #Sharl 

Vanaf geboorte. #Daniël 

By my geboorte het my oom gesê: “Die mannetjie gaan Oakdale toe.” 

#Karlo 

 

Volgens jou, watter karaktereienskappe maak ‘n Oakdaler? 

Respek, eerlikheid, behulpsaamheid. #Luke 

Trots, help en groet altyd ander, respek en geloof. #Daniël 

Respek, integriteit, geloof en nederigheid. #Karlo  

Selfrespek, dissipline en geloof. #Gerhard 

 

Wat geniet jy die meeste omtrent koshuislewe? 

Familie rondom my. Sonder die koshuis sal Oakdale nie dieselfde wees nie. #Ethan 

Die kos. #Ryno 

Om nuwe vriende te maak. #Daniël 

Omdat ek nie broers het nie, geniet ek dit baie om saam met vriende in dieselfde kamer te bly. 

#Luke 

 

Wel Turke, of sal ek sê Bulle, bly om te sien almal het aangepas en geniet die plaas!  

 

PRAAT SAAM 

Ethan  Grobbelaar 

Luke Steenkamp 



Deur: Johan Geyser 

 

“Anna!” Die geroep kom van die kombuis. Haar ma is alweer besig om potbrood op 

die vuur te maak. Sy sê altyd sy moet Anna leer kos maak, want sy kan nie alles doen 

nie. Die winkels is te vêr by die ou sementpad af. Anna het mos nog nie lisensie nie. 

Margaret van Rooyen sit haar voete mos nooit in die kar nie, te gevaarlik, sê sy, syfers 

jok nie. Deesdae is motorongelukke bloot „n formaliteit as dit by die land se paaie 

kom. Anna was skaars ses toe haar ma haar die eerste keer leer potbrood maak het. 

Dit was dieselfde dag wat haar pa te rooi op die neus was, toe iemand dit laas in die 

ou groen Golf gewaag het. Die het die oordeelsdag ontmoet in „n fratsongeluk met „n 

ou Ford Cortina. Al twee bestuurders is op slag dood, maar een passasier het dit oor-

leef.  

Vir ure was klein Neels vasgevang in die wrak, niemand om hom te help nie. Dit was 

eers met die volgende dag se eerste lig wat Apools, die getroue voorman, gedurende 

sy rondtes, op die gruweltoneel afgekom het. Klein Neels was halfpad uit die kar uit 

met sy been vasgevang tussen twee gebuigde plate. Die arme kind het aan die slaap 

geraak so. Die polisie is dadelik geskakel en so was Neelsie se herstel vir die         

daaropvolgende paar dae die hoofopskrif in die dorpie. 

Natuurlik, nadat die stof gaan lê het, het die strories begin loop en is mense onder-

langs geblameer. “Hy was dronk, jy weet mos, hy en sy vrou het al jare lank 

probleme.” Die haarkapsters het altyd „n sê oor die dorp se gebeure. In „n klein dorpie 

soos hierdie, is mense kortsigtig. Dink net sover soos hulle neuse. Dis toe dat die sto-

ries begin versprei oor hoekom Neelsie ooit in die kar was. Waarheen was hulle op 

pad? Die kar is tog nie op die sementpad gevind nie, maar eerder dorp uit op die 

teerpad langs. Hoe dit ook al sy, „n storie was duidelik aan die broei en niemand kon 

raai waar dit alles begin het nie.  

Ek onthou nog lank gelede die ou verhaal van die Van Rooyens langs die sementpad. 

Hulle het hier aangekom as brandarm matrose. Swerwers van die wind soos die lied 

dit vertel. Seker, maar soos die res van ons ook op soek na groener weivelde. Hulle 

moes „n klein hardewarewinkeltjie op die hoek langs die ou stasie oopmaak om „n 

bestaan te voer. Tot almal se vreugde is daar goud ontdek in die nabygeleë Leeupoot-

berge net onderkant die rivier wat deur die dorp ook loop. Dit het die dorp in „n voor-

spoedige tyd ingelui en so het die Van Rooyens se belange astronomies gegroei. Die 

goud sou egter nooit lank bly nie en stadig, maar seker het die Van Rooyens se geld 

saam met die goud minder geword. Een vir een het familielede die ou winkeltjie ge-

los. Margaret en Freek se direkte bloedlyn is al wat oorbly van die eens magtige Van 

Rooyen ryk.  

 

 

 



Die eerste eienaar van die winkel was Charles van Rooyen - die ouman was „n alkohol-

is, soos dié na hom van dieselfde naam, sy besigheidsvernuf was egter teenstrydig 

met sy laataand praatjies. Sy invloed het gestrek van Noord tot Suid, maar dit was die 

huis, wat mense gelok het. Sy huis was Charles se trots, in sy eie woorde, die een rots 

waarop wat hy kon staatmaak. Nie eers sy kinders wou die gehate ding erf nie, maar 

dis op hulle forseer. 

“Anna! Waar‟s jy? Moet ek nou heeldag hier staan en wag?” Margaret staan by die 

vuur en kyk hoe die kole smeul. Die son het nou net agter ou Leeupoot verdwyn, daar 

is pienk wolke wat nou die hele lug vol te sien is. Sy is al effens geboë, jare lange 

houtkap doen dit aan „n mens. Breë skouers vir „n vrou is dadelik opvallend. Saggies 

sing sy, in „n sagte stem skaars hoorbaar. “Ja, die hele wêreld word stil, luister in die 

donker uur. Na die nag—geluide van Lisa se klavier.” Anna kom stadig nader, sy weet 

haar ma is besig om te treur as sy sing. Dis haar manier om al die pyn weg te vee. Sy 

was altyd „n mooi vrou, maar die jare het net aanhou kom en na haar pa oorlede is … 

Stadig draai Anna om, daar doer onder sien sy die ry akkerbome. Die laning van die 

ou huis, waarnatoe sy nooit mag gaan nie. “Jou voorvaders was wreed, Anna. Ek wil 

nie hê jy moet hulle sonde optel nie.” Haar ma het dit altyd gesê as sy en Neelsie wou 

gaan wegkruipertjie speel in die skadu‟s van die ou gebou. Anna sien haar huis se 

klein groen dakkie. Net twee slaapkamers, „n sitkamer en „n kombuis. Sy kon nog nooit 

verstaan hoekom hulle nie in die groothuis kon bly nie. Dit was baie groter en meer 

gerieflik. Net so hier en daar „n krakie of so... Iets tref haar oog. „n Refleksie.  

Jy kon die wit omraamde vensters sien loer deur die akkerbome. Asof die oë vir jou 

iets wil vertel. Die bos was dig en donker in die nag. Die ongediertes wat stadig kruip 

oor die aarde en wag, wag vir „n prooi. Geeneen wou deur hierdie groen hel gaan nie. 

Ouers het spookstories vertel van die swartdak se geneul in die aande as die wind wil 

moeilikheid maak. Die gekraak van houtplanke wat rillings by enige dapper man se 

ruggraat sal laat opkruip. Prentjiemooi, maar dodelik. 

„n Gebrom van „n ou motor word in die verte gehoor. “Anna! Die hek! Neelsie is te-

rug!” Anna kom dadelik uit haar dagdroom uit en hardloop na die plaashek toe. 

Uiteindelik is hy terug. Haar Neelsie is terug. Hy is so lank terug weg sy wonder hoe 

hy nou gaan lyk. Die kar se handrem trek op onder die skadunetdak. „n Lang, skraal 

jong man klim uit. Hy het swart hare en donker oë. Sy hardloop en hy vang haar in sy 

arms. Tyd begin rek, alles was nou 

verby. Neels is terug, hy is nou „n 

man, maar iets voel anders. Asof 

daar „n ander tipe hartseer in sy oë 

was. Anna het dit nog net een keer 

vantevore gesien. Die oggend toe 

Neels langs sy ma se sterfbed 

gesit het. Die donker oë soekend 

na „n stukkie waarheid, „n stukkie 

goed in die wêreld. Iets was nie 

reg nie. Dis toe dat Margaret roep 

van die kombuis af. “Koffie?” 





Jaag die wenpaal 
Deur: Günther von Below 

Almal van ons wil sukses in die lewe behaal. Topprestasies 

op skool in akademie, eerstespan in sport, of dalk ge-

wildheid. Ons werk hard op skool en later, wanneer ons in „n loopbaan 

gevestig is, jaag ons steeds na meer. Om ryk te wees en oor jou skatte te 

tuur sal deur baie beskou word as die ideale wenpaal.  

Maar, is dit die einddoel wat God vir ons lewens beplan het? In Fillipense 

3:12-15 staan daar geskrywe: “Nie dat ek alles al bereik het, of al klaar 

volmaak is nie. Maar ek hou aan jaag om dit myne te maak, omdat 

Christus Jesus my syne gemaak het! Nee, broers en susters, ek reken self 

nie dat ek al is wat ek moet wees nie, maar een ding is seker: Ek vergeet 

dit wat agter my lê en strek my uit na dit wat voorlê. Ek jaag wenpaal 

toe, na die hemelse prys wat God deur Christus Jesus aan my gee. Almal 

van ons behoort hierdie doel te hê. As daar enigiets is waaroor julle an-

ders dink, sal God ook dit vir julle duidelik maak.” 

Hierdie stukkie het my laat dink aan een van my kamermaats se  helde, 

Matt Frazer. Frazer het die Reebok CrossfitChampionships in 2018 

gewen. Hy het hard gewerk en lank gejaag om sy doelwit te bereik. Hy 

het die volgende te sê gehad: “Today I will do what others won‟t, so that 

tomorrow I can do what others can‟t.” 

Ons kan inspirasie hieruit put om te volhard in ons lewens. Dit is soms 

moeilik om ons alles te gee vir Jesus, maar dit is wat geverg word om die 

ware wenpaal te bereik. Al volg ander die afdwaal paadjies, bly jy op die 

pad na die wenpaal. 



Van kuns tot Tweekamp. Juffrou Leana is aan almal op „n verskillende 

manier bekend: vir sommige deur skaak, ander rekenaarvaardigheid 

of in die meeste gevalle: “Onthou om Maandag 

julle joernale in te handig!” 

Haar pers hare en vriendelike glimlag is byna 

ewe opvallend. Haar liefde vir kos en kosmaak 

is duidelik en sy is veral lief om buite die boks 

te dink. Sy is nie tevrede om kos maar net op 

die “ou” maniere voor te berei nie, o nee. Lek-

ker wenresepte, ja, maar met ‟n tikkie          

oorspronklikheid, ‟n tikkie Leana.   

Ek, Piet Prut, en „n paar vrinne was bevoorreg 

om by Juffrou aan te sit vir ete. Daar is baie 

geskerts, stories vertel en gelag vir al die ver-

skillende karakters wat deur die jare haar banke hier op Oakdale versier (en in „n 

paar gevalle ook versuur) het. Te danke aan juf. Tess, wat ook saam met ons gekuier 

het, het ek ook agtergekom dat tale veel beter is as Wiskunde. Dit het begin toe nog „n 

onderwyseres, juf. Celestè, vir elkeen gevra het of ons al „n metgesel het vir die      

juniorbal. Die gesprek het gevorder tot by onderwysers, en wat hulle van hulle vakke 

dink. Dit is toe dat juf. Tess ons almal probeer wysmaak hoekom tale beter is as 

Wiskunde... “Want mens kan mos nie vir iemand sê jy is lief vir hulle in Wiskunde 

nie.” 

Die fokus het na kos verskuif en juf. 

Leana het met ons haar ervaring van 

Oakdale seuns en kos gedeel. 

“Oakdalers kan mos nie stadig eet nie,” 

het sy haar storie begin. “Dit was 

Kersete, die seuns het hul kos gekry en 

hulle plekke ingeneem. Die spreker het 

geopen en „n tafelgebed gedoen. Die 

onderwysers het hulle voorgereg gekry, 

en toe ek begin eet, het dit net stil     

geraak agter my. Toe ek omkyk was al die seuns reeds weg, klaar geëet! Terwyl ek 

nog skaars aan my voorgereg geraak het.” 

Na al die gepraat van kos het ons monde al behoorlik gewater, ek meen, „n groeiende 

jong man kan net so lank gesels voordat daar oorgegaan moet word na aksie! Die kos 

het beslis nie teleurgestel nie en daar is nie „n woord gerep tydens ete nie, want almal 

het gesmul aan die smaakvolle skaapskenkels en slaai. Het jy al ooit gewonder of juf. 

Leana  lekker kos kan maak? Vra vir Jurgen, hy sal vir jou sê, “My ou, jy is vol, maar jy 

kan nie ophou eet nie!” 



Resepte 
Van: Juffrou Leana se kombuis: 

Die skaapskenkels is eintlik vir my net deel van die 
verskeidenheid geregte om in die pita‟s te eet.  In 
plaas van pita‟s het ek toe plat brood gemaak.  Die 
kekerertjiedip en eiervrugdip  se resepte kan mens 
maklik op die Internet kry. Die wortelslaai is bietjie 
iets anders (en baie lekker). Gesnyde ingemaakte 
jalapenos is heerlik vir bietjie byt as deel van die 
bykosse. 

 

Wortelslaai 

4 – 5 Wortels, grof gerasper 

Groenkool, grof gerasper / fyn gekap.  
(omtrent dieselfde volumemaat as die 
wortels) 

¼ k olywe – ontpit en gesny 

¼ k peppadews gesny 

Mayonaisse - genoeg om bg. klam te 
maak. 

Meng bg. 

 

Hummus / kekerertje dip / chickpea dip 

1 blik kekerertjies / chickpeas 

2 e suurlemoensap 

2 knoffelhuisies, fyngedruk 

1 t fyn komyn 

Knippie sout (of bietjie meer) 

1 e tahini 

3 e (of bietjie meer) vloeistof van die 
kekerertjies 

2 e olyfolie (of ‘n bietjie minder) 

1 t paprika (ek verkies gerookte paprika)  

Dreineer die kekerertjies (onthou om van 
die vloeistof te hou). 
 
Meng kekerertjies, suurlemoensap,  
knoffel, komyn, tahini, sout, olie  en blitz 
tot romerig. Voeg van die 
kekertjievloeistof by indien nodig om dit 
meer smeerbaar/loperig te maak. 
Skep in opdienbakkie. Sprinkel paprika 
oor. 
 
 
 

Baba Ganoush / eiervrugdip 

2  medium  eiervrugte 

2 knoffelhuisies, fyn gedruk 

2 e tahini 

1 e suurlemoensap 

½ t sout (of bietjie meer) 

knippie rooipeper 

2  e olyfolie 

Vars pietersielie, fyn gekap vir garnering 

Sny eiervrug in lengte deur. Spuit “Spray & Cook” oor 
gesnyde deel, sit snykant na onder op bakplaat en bak tot 
sag by 180 °C (30min) 
Scoop pulp uit  skil, mash met vurk tot fyn (of blitz dit), 
meng met knoffel, suurlemoen, sout en rooipeper. Skep in 
bakkie, drizzle olyfolie oor en strooi pietersielie oor. 




