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Feesseisoen Groete deur die Voorsitter 
 

’n Jaar vlieg verby en as mens weer sien is dit al weer einde van die jaar. 

Eerstens baie dankie aan ieder en elk van ons gewaardeerde lede vir jul ondersteuning en 

bydra as lede van Bosveld Jagters en Wildbewaring Vereniging Soutpansberg Tak. Elkeen 
van julle is vir ons belangrik en u insette en deelname is waardevol vir die ekonomiese 
volhoubaarheid van wapen behoud sowel as die jag kultuur. Dankie, vir die van u wat 
glo in bewaring deur effektiewe benutting en die ondersteuning aan ons wildboere asook 
aan vuurwapenhandelaars. 

U lewer ’n positiewe bydrae tot die ekonomie van ons land. Ek dink die daling van wild 
pryse vir teel doeleindes het die heersende mark gewys ons wild se kontante waarde keer 
maar altyd terug na vraag en aanbod van wild in die jagbedryf. Beide die trofee jagter 

en biltong jagter bly van onskatbare waarde vir ons wildboere. Die waarde van 
biltongjag kan steeds nie onderskat word nie. 

Ons boere gaan gebukkend onder droogtes, wetgewing, verhoogde uitgawes, plaas 
aanvalle en reeks uitdagings en hindernisse om hul passie uit te leef. 

Ons wedersydse ondersteuning aan mekaar is egter die deurslag en dit bly ’n voorreg om 
in die pragtige natuur ons spore agter te laat op die gronde wat aan ons toevertrou is 
deur ons voorvaders om te ontwikkel en te bewaar vir ons kinders. 

Ek wil ook graag baie dankie sê aan my mede bestuurslede vir die tyd wat hulle opoffer 
vanuit hulle gesinne en soms uit die jagveld en skietbane om sodoende meer waarde te 
probeer toevoeg tot ons lede se lidmaatskap voordele. Ook vir die bestuurslede se gesinne 
en geliefdes, dankie dat julle ons ondersteun en geleentheid gun hiervoor.  

Aan ons jagters en skerpskutters van môre ,dankie vir julle, as die jeug, se deelname, 

dissipline en waardering om ook inspan verband deel te neem aan die aktiwiteite wat ons 
julle bied. As julle nie, as voorbeeld, meer jeug na ons vereniging bring en/of betrokke hou 
op ’n geordende wyse nie, is die toekoms van ons vereniging en die jagindustrie maar 
bleek. Dis altyd ’n voorreg om seuns en dogters in ons tak te sien deelneem en presteer. 
Onthou selfs die oudstes van ons kan nog elke dag iets nuuts in die veld leer , ons moet net 
noukeurig waarneem. Elkeen van julle is wenners vir die BJV. 

Aan elke lid, oud en jonk, wat presteer het in aktiwiteite van ons tak, baie geluk en hou 
so aan. Wees altyd nederig. Ons is trots op julle. 

Aan elke hart en hand van ons borge en weldoeners baie dankie vir u bydrae en 
gesindheid.  

In die feestyd, wens ek namens die BJV Soutpansberg,  u almal, ’n besonderse rus, vrede, 

vreugde en seën toe. Mag u en u geliefdes net nader aanmekaar groei en mag Onse Vader, 
in Sy almag, u omhels met oorvloed. Ons wens u ook, ieder en elk, ’n baie voorspoedige 
2018 toe en sien uit daarna om u weer te sien in die nuwe jaar. Eendrag maak mag en 
mag u beker oorloop. 

Groete 
Charles Pieterse 
Voorsitter 
Bosveld Jagters en wildbewaring Vereniging, Soutpansberg tak.  



 

 

  
Soutpansberg Plat Akkedis  Platysaurus 
relictus Deur Barend Lombard 

 

 
As meeste mense van reptiele praat is die eerste gedagte aan slange... giftige slange ! 

Maar ek wil graag afwyk van die normale en vir julle so ietsie kort vertel van ‘n reptiel 

eie aan die Soutpansberg se streek. En boonop dra hy sommer die naam ook: Die 

Soutpansberg Plat Akkedis, of Platysaurus relictus (soos die slim manne in hulle wit 

jasse die gedierte sal noem). Dis ‘n besondere reptiel, wat dalk ook sommer die 

spreekwoordelike “wolf in skaapsklere” is. Die akkedis is endemies aan ons berg reeks 

en kom meestal aan die droër, noordelike hange voor waar hulle op die rotsagtige 

graniet rotse en kruine gevind kan word. 

Hulle is territoriaal, en min is nog bekend oor die bevolking getalle. Dit blyk darem dat 

hulle tans nog nie gelys is as bedreig nie. Verskeie ander soorte Plat Akkedis spesies 

kom reg oor ons land voor met soortgelyke vergelykings. In die verlede is verskeie 

soorte Plat Akkedisse aangehou as troeteldiere, maar het wetgewing dit nou baie 

beperk. Hulle vreet hoofsaaklik insekte en ander geleedpotiges en is hulle grootste 

gevaar dus landbou gifstowwe, afgesien van normale predasie vanaf ander soorte 

predatore soos akkedisse, slange, soogdiere en voëls. 

Die akkedisse se lyf word gemiddeld so 7-8cm groot, maar die stert kan tot 10cm lank 

word. Die wyfies bly maar ‘n vaal kleur met lig roomkleurige strepe oor die lengte van 

die lyf. Die mannetjies lyk eerder of hulle op ‘n eksotiese eiland in die tropiese woude 

moes voorkom. Die kop en gedeeltes van die lyf word gewoonlik helder blou na 

groenkleurig in skynsel. Daarna volg dit met helder rooi-oranje soos mens na die stert 

se kant af beweeg. Die bene kan ook soms verkleur en wissel van blou, na self geel. 

Wit spikkels kom ook soms voor op die rug gedeelte van die lyf. Skubbe op die sye is 

gewoonlik meer rond vormig, asook groter as die skubbe op die rug.  

Broei tydperk is in die somer en kleintjies word gebore deur eiers wat gelê is onder die 

regte temperature. Die mannetjies het hoofsaaklik drie strategieë om voortplanting te 

verseker; eerstens om hulle gebied baie aggressief te probeer verdedig, dan om minder 

aggressief te wees, en laastens is waar die spreekwoordelike “wolf in skaapsklere” 

inkom en die jong mannetjies maak of hulle wyfies is! 

 



 

 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

Dié merkwaardige verskynsel laat toe dat die jong mannetjies vir ongeveer hulle eerste twee 
jaar identies dieselfde lyk soos die wyfies. Dus kan hulle vrylik tussen die ouer mannetjies 
rondbeweeg wat al meer aggressief is, sonder om aangeval te word. Soos hulle ouer en meer 
ervare raak, ongeveer na twee jaar, ondergaan hulle ‘n kleur metamorfose waar hulle dan die 
volwasse mannetjies se prag kleure aanneem. 
Dit laat dan ook die jong mannetjies toe om ongesiens die wyfies die hof te maak. Ongelukkig 
vir die jong mannetjies skei hulle nog steeds feromone af wat aan die ouer kleurvolle en 
aggressiewe mannetjies hul wegkruip geheim kan verklap. Hierdie jong mannetjies oorbrug dié 
probleem egter deur te sorg dat hulle buite lek-afstand van die ouer mannetjies bly, en hulle 
dus nie uitgevang kan word nie.  
Reptiele ruik nie soos bv. mense en soogdiere deur hulle neus nie. Hulle gebruik hulle tong wat 
vinnig in en uit hul mond beweeg om die reuk partikels wat in die lug sweef op te vang. Hul 
“ruik” ook deur aan iets te lek. Daarna word die tong aan die binnekant van die mond teen die 
verhemelte gedruk in ‘n holte wat aan die Jacobson’s orgaan verbind is. Die proses stel dus ‘n 
reptiel in staat om te ruik wat om hom aan die gebeur is. 
Daar word beweer dat die kleurvolle intensiteit van die ultraviolet-uitstraling van dié besonderse 
akkedis se keel, ‘n waarskuwingsein aan ander mannetjies is oor hoe aggressief hy is. Iets wat 
by die Augrabiese Plat akkedis nog meer prominent is. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

So volgende keer as julle weer deur ons pragtige Soutpansberg area se rots formasies stap, kyk 
of julle van hierdie wonderlike akkedisse kan sien! 

 



Die BJV 
Soutpansberg was 

besonders bevoorreg om ‘n vol montering 
Bosbok Ram te ontvang wat geskenk was 
aan vanaf Field & Stream Taksidermie 
gedurende Augustus 2017.  Die Bosbok gaan 
gebruik word om skoot plasing te illustreer 
aan junior jagters vanuit verskillende hoeke. 
Dit is wragtie waar ‘n besonderse groot 
skenking en ons is opreg dankbaar daarvoor. 

Baie dankie weereens aan Tony Rathbone 

en sy span wat hulle hart oopmaak in 
ondersteuning ons junior jagters.  
 

Ook baie dankie aan Barend Lombard 
(Onder-voorsitter BJV)  wat Tony genader 
het en die skenking verkry het. Dankie ook 
vir jou bydrae en harde werk aan die BJV ook 
as instrukteur en baan offisier. 
 

Ons versoek ons lede om graag vir Tony en 
Field en Stream Taksidermie te 

ondersteun. Hulle besonderhede is 
hieronder. 
 
 
In die foto is 
vanaf Links na 
Regs Charles  
Pieterse 
(Voorsitter BJV),  
Dr Michiel Roos  
(Hoof Opleiding BJV) 
Tony Rathbone  
(Field and Stream) 
 

Field & Stream 
Taksidermie  
3 Industrial Laan 
Louis Trichardt 
Tel: 015 516 1081 



 



 

 

 

Die “PH” en sy Eland 
Deur Lourens Mostert 

 

“ As jy n goedkoop en veiliger Buffel jag wil doen, 

jag n blou Eland Bul”. So sê ‘n baie wyse oom 

eendag vir my toe ek nog heelwat jonger en 

onervare was. Ek kon dit nooit verstaan tot die 

dag wat ek op my eerste Eland bul spoor as 

Professionele Jagter saam n Kliënt loop. 

Vir die laaste elf jaar is jag my beroep waarvan 

nege van daardie jare as gelisensieerde 

(gevaarlike wild) professionele jagter is by Maroi 

African Safaris. Dit is so dat meeste 

professionele jagters permanent jag, maar nooit 

so baie “skiet” as wat mense geneig is om te dink 

nie. As kind en jongman het ek verskeie spesies 

self gejag en geskiet. Wanneer jy ’n kliënt begelei 

op n jag is die intensie altyd om hom/haar op n 

spesie te kry wat  hy/sy wil skiet en HOM/HAAR 

te laat skiet.  

In meeste gevalle skiet die kliënt ’n goeie skoot 

en die jag is verby. Ander kere is dit nie die geval 

nie en dit is dan die Professionele Jagter se werk 

om seker te maak dat so dier so vinnig as 

moontlik gedood word. My punt is dat ons baie 

jag en skiet, maar nie altyd so baie kans kry om 

self jou eie bok te loop jag nie. 

Dit bring my by ‘n jag wat ek nooit sal vergeet 

nie, al wou ek. Ek het in 2015 ‘n pragtige Ruger 

Guide Rifle in 416 Ruger kaliber gekry. Toe ek 

hom die eerste keer in my hande neem het ek 

geweet dat ek met hom ‘n blou Eland bul wil jag.  

‘n Geleentheid het my in 2016 ontglip toe ‘n 

beplande eland jag moes verander na Zebra en 

vark jag ( wat net so plesierig was). Maar so moes 

ek vir nog ’n jaar wag om my droom te kon 

uitleef. Daardie blou bul met n kuif so lank dat hy 

nie mooi kan sien nie, ‘n lyf wat geen Cruiser kan 

laai nie, en ’n nekvel wat sleep op die grond, het 

by my gespook.  



Ek was dus baie verlig toe my neef, Bernick 

Fourie, my in Maart 2017 laat weet dat hy vir my 

‘n Eland kan reël teen ‘n baie billike prys. Die 

verskoning wat ek toe aan vroulief noem, was 

dat my suster in Augustus trou en ek is gevra om 

biltong, droëwors en “chilly bites” te maak vir die 

troue!! Hoe kon ek dan nou nee sê!!?? 

Met baie groot opgewondenheid is die jag 

geboek en beplan. Dit is toe sommer ook die 

naweek van my aanstaande Swaer se Rum 

Partytjie, en op dieselfde plaas nogal!! Ek vertrek 

op 28 Junie, die Woensdag aand, vanaf Musina 

na Plaas Rooipoort naby Cumberland teen die 

Limpopo rivier by die Botswana grens. My Jack 

Russel, Hans, is links voor. “Hy mis nie weer ’n jag 

nie”: het ek myself laas keer belowe. Ek sit en 

dink terwyl die Cruiser rustig brul op die pad... Is 

Hans dalk meer opgewonde as ek? Hy is so 

onrustig. 

Na vyf tot ses ure se ry in die aand, stop ek by my 

neef. Alles bly net so vir nou, my gewere en 

koelboks is eerste en enigste uit!! Almal kuier 

lekker en ek slaap onrustig… Is my bul daar 

buite? Is my geweer reg? Is EK reg? Hierdie dinge 

bly in my kop draai. Ons sal maar môre moet 

sien… 

Die volgende oggend is ons bietjie laat op en ook 

laat veld toe. Die veld is droog en wild is volop. 

Maar ek kyk nie eers na ander wild nie. Ek soek 

my Eland… Ons kyk vir vars spore sodat ek kan 

stap en sy spoor vat. Daar is nie gidse nie. Dit pla 

nie, ek kan darem spoorsny. Ons kry nie vars 

spore nie en die dag eindig sonder ‘n skoot. 

“Môre probeer ek weer. Ek moet hom kry, al is 

dit net vir die vleis vir die troue!!” Met die kamp 

detail sal ek julle nie verveel nie maar ek moet 

noem  die koue drankies, “fines meetings” en 

lekker samesyn het elke aand vir baie 

vermaaklikheid gesorg. 

In die oggend is ek vroeg in die veld in saam met 

my neefs en broers. Ek is lus vir stap  en word ons 

afgelaai op ’n plek en reël ons waar ons later 

opgelaai sou word. So stap ons in die stil bos, 

stadig, aandagtig en op die uitkyk vir enige teken 

van my Blou bul.. Dit was pragtig toe vier Koedoe 

bulle onwetend op ons afgestap kom. Ons het 

gevries in die koelte agter ‘n bietjie Rosyntjiebos 

takke. Hulle stap tot tien meter van ons af tot 

hulle ons ruik en mekaar amper onderstebo 

hardloop!! Maar van Mnr. Eland het ons niks 

gewaar nie… Hy is ‘n skelm dier, dit weet ek 

goed, na al die bulle wat ek met kliënte gejag het. 

Dit is voorwaar ‘n groot uitdaging om so groot 

bul onder skoot te kry. Maar ek was vasbeslote 

om sukses te behaal.  

Ek druk my 416 stewig vas en loer of my 

Aimpoint se rooi kolletjie op die regte stelling is 

voor ons verder stap. Neef dra my selfgemaakte 

skiet stokke. Vir eens is EK die kliënt! Van 

Gemsbokke tot Rooibokramme kry ons op die 

voet, en elkeen bied n perfekte skoot, maar ek 

weet wat is my prooi en ons stap voort. Na ’n 

lang stap deur die bos, kom ons by die punt waar 

ons opgelaai moet word en ons roep in op die 

hand radio sodat ons opgetel kan word. Nou 

moet ’n man iets in die maag kry.  

Daar word ’n hele hoeveelheid diere gejag 

intussen.  Een Zebra, ‘n paar Blouwildebeeste, 

Vlakvarke, ‘n jong Eland bul, ‘n Koedoe Koei  en  

‘n Rooibok Ram met die dikste nek wat al ooit 

gesien het!! Ek het na ete maar toe besluit om 

darem ‘n ou vlakvarkie te skiet wat wragtig nou 

nie wou weg beweeg nie!!  

Teen Saterdag oggend (ons moes eintlik Vrydag 

klaar jag a.g.v. die “Bachelors”) het ek een laaste 

keer gaan probeer. Ek en Phil, my aanstaande 

swaer se swaer, het vroeg afgeklim op baie vars 

Eland spore en na ‘n paar keer wat ons hulle 

vlugtig kon sien toe hulle weghol, kon ek nie 

eintlik my bul identifiseer nie, maar daar was ’n 

groot aantal bulle saam en ek besluit toe om nog 

te probeer. In die vêrte hoor ons hoe die 

haelgeweer skote klap op die kleiduiwe en ek 

dink by myself: “ ek sou graag saam wou skiet”. 



Maar ek kry my kop weer op die Eland en ons 

stap verder. 

Teen elf uur hoor ek die “klik klik klik klik” van ‘n 

groot Eland Bul in die doring bosse so sestig 

meter voor ons. Hierdie geluid ken ek baie goed. 

Dit is die enigste ding wat ‘n Eland weg gee. Party 

mense glo dit is die kloutjies van die Eland wat 

teen mekaar klap soos hy loop. Die waarheid is 

dat die groot bulle ‘n ligament oor sy knie skuif 

laat glip om sodoende dominansie te wys.    

Ek sak dadelik af op my knie en Phil doen 

dieselfde. Ek probeer met my verkyker die bul 

opspoor maar ek weet daar is n klomp. My oog 

vang ‘n blad agter al die doring takke en ek kan 

min of meer uitmaak dat hy na links kyk en so 

klein bietjie weg van my af staan en 

kyk(“quartering away” soos die Ingelse sê). Of dit 

my groot bul is weet ek nie. Dit mag dalk een van 

die jonger bulle wees. Maar dit is elf uur en die 

partytjie het lankal reeds begin. 

Ek sê toe vir myself dat ek nou geen ander opsie 

het nie. Ek kort vleis en ek kan maar weer later 

my bul kom kry. Ek besluit toe dat ek die skoot 

gaan vat. Ek is gemaklik op my hurke, ek het die 

posisie op die blad identifiseer met my verkyker 

en besef dat ek die skoot so ses duim agter die 

blad moet plaas sodat my 400grein Rhino Solid 

Shank patroon op die ribbebeen skuins deur die 

hart/long area moet gaan na die oorkantste 

bladbeen toe. My Aimpoint se kolletjie rus stil op 

my mikpunt en ek maak seker om nie te hoog te 

skiet nie. Ek druk die sneller en ek voel dit is n 

baie goeie skoot. Die bos word doodstil, n klomp 

dinge gaan nou deur my gedagtes. Ek sien Phil is 

self nie seker wat nou aangaan nie. Ons stap 

vorentoe waar die Eland gestaan het om te kyk 

waar die bloed kan wees. Kort voor lank sien ons 

die eerste bloed. Mooi helder bloed en redelik 

baie. Eers voel ek dat ons nie nog verder gaan 

stap voor ons hom kry nie. Ek was baie seker van 

my skoot. Ons kry minder bloed, en nog minder 

en so word dit minder en minder.  

Na honderd-en vyftig meter  roep ons in op die 

radio en ek se dat hulle dadelik vir Hans moet 

bring. Ek het al baie Kliënte se bokke verloor 

omdat ons die bok te vêr gedruk het en nie die 

honde so vinnig as moontlik op die spoor gesit 

het nie. Waar ek rondloop en kyk vir bloed kan 

ek nie glo wat besig is om te gebeur nie. Dit tref 

my soos ’n trein – “groot PH, jy het hierdie Eland 

gekwes!” Ek wil sê dit gebeur met almal, maar dit 

is geen verskoning nie.  

Die son sit reeds hoog en dit is redelik warm. Ek 

twyfel of Hans hierdie spoor gaan vat as dit so 

warm is. Het ek hom te vêr gedruk? Waar het ek 

hom getref? Vêr agter in die pens sou nie dié  

tipe bloed gooi nie. ‘n Af been sou stukkies been 

gooi en baie helder dik bloed. Die Cruiser kom en 

ek kry iets om te drink en sit vir Hans op die 

spoor. My oom, my neefs en ‘n paar van my 

swaer se vriende is ook saam.  

Almal help spoor sny terwyl ek soos ‘n idioot 

voel. Hans het ‘n rukkie op die spoor gehol en toe 

terug gekom en niks verder beteken nie. Toe dít 

gebeur het ek omtrent al my moed verloor en 

gedink ons gaan nie hierdie Eland kry nie. Dit pla 

my ook dat daar ‘n dier in die bos is wat lei en dit 

is MY skuld. Sonder enige gids sny ons almal 

spoor tot waar daar besluit is dat slegs ek en 

twee manne sal voortgaan op die spoor terwyl 

die res weer terug gaan na na die partytjie toe. 

Dit was op hierdie stadium wat ek moet noem 

dat ek baie dankbaar was vir daai twee manne 

wat saam my op die spoor gebly het. Hardus en 

Phil het soos twee bloedhonde gehelp om die 

spoor te hou. Maar soos wat ek twee manne by 

my gehad het, het die Eland ook twee manne by 

hom gehad. Op hierdie punt het ons ook nog nie 

geweet watter bul geskiet is nie. 

 Toe ons by die volgende pad kom, het die 

voertuig ons gekry en daar het my ouer broer 

afgeklim en die ander twee manne afgelos. Nou 

was dit net ons twee. My ouboet se kennis en sy 

ongelooflike skiet vermoë het my beter laat voel 



oor die hele saak. Kort nadat hy by my aangesluit 

het, het ons besef dat die bloed wat ons kry, op 

‘n groot bul se spoor is. Na ‘n rukkie van spoorsny 

op die spesifieke spoor het ons begin om hom 

makliker te identifiseer en ek kon later gemaklik 

en vinnig op die spoor loop. Ek het op hierdie 

stadium reeds ‘n paar keer gebid en gevra vir 

uitkoms. 

Hy was steeds saam twee ander Elande maar ons 

kon hom heeltyd uitken in sy unieke spoor. Die 

bloed het heeltemal opgedroog en ons moes 

seker maak ons hou die spoor. Soos wat ons 

spoorsny en loop verwag ek heeltyd om hom om 

die volgende draai te kry, maar die tekens wys 

dat hulle heelwat voor ons is. Ek probeer moed 

hou maar die keuse van skoene op hierdie 

spesifieke dag was glad nie die beste nie. My 

voete het geskaaf en moeg geraak. Blase het my 

stadiger gemaak maar steeds het ons 

voortbeweeg.  

Teen half ses het ek hulle weer gesien en ons het 

opgebreek. Ek het gehardloop na die lyndraad 

waarheen hulle oppad was. Daar aangekom sien 

ek hulle hardloop teen die draad in die pad dat 

die stof trek. Ek skep my asem en maak seker ek 

identifiseer die regte bul tussen almal. Hier het 

ek hulle nou vir die eerste keer vas. My kans is 

nou. Hulle steek vas, die groot bul heel voor met 

een bul agter hom en die ander staan in die bos. 

Hulle staan op ongeveer twee honderd meter en 

hy kyk reguit vir my. Ek WEET dit is hy en ek skep 

weer my asem, rus die rooi kolletjie op sy dik nek 

en druk vir die tweede keer daardie dag die 

sneller. Ek hoor ‘n mooi tref geluid en ek kry vir 

n oomblik kans om myself reg te ruk.  

Tyd gaan my vang en om in die donker spoor te 

sny is nie maklik nie. So vinnig as wat ek kan, kry 

ek my seer lyf by die plek waar hy gestaan het, 

maar ek sien niks!!! Dit kan nie wees nie!! My 

bedoeling was dat die patroon op twee honderd 

meter moes val vanaf die nek tot ten minste in 

die bors. Ek loop op die spoor en sien ‘n Eland 

weghardloop, maar dit is nie HY nie. Links van 

hom sien ek ‘n blou rots op die grond en ek besef 

dit is my bul! Hy lê op die grond maar sy kop is 

nog op en hy kyk vir my met bloed in sy neus! Ek 

sit ‘n skoot deur sy nek net voor hy wou opspring 

en sy kop slaan neer op die grond! Maar hierdie 

Eland wil nie bakkie ry nie, en hy tel weer sy kop 

op. Ek het bo-oor sy nekwerwel geskiet!! My 

laaste skoot tref wel sy merk en uiteindelik raak 

die bul stil... 

Toe ek by die bul kom en my heel eerste skoot, 

drie duim te laag, maar mooi in lyn, sien, het ek 

besef hoekom hy so gehardloop het. Ek het 

onder deur die hart geskiet, en ek sê altyd vir 

kliënte om nie die borsbeen van ‘n groot Bul te 

onderskat nie. Hy het ‘n groot gedeelte vet op sy 

bors en gewoonlik laat die nekvel ‘n mens te laag 

skiet.  

Ek slaan dadelik neer op my een knie en begin 

hardop bid. Ek sê dankie aan Die Vader vir Sy 

uitkoms en vir die groot en wonderlike voorreg 

om hierdie pragtige dier te kon jag. Ek bid en 

trane rol oor my wange terwyl ek dankie sê dat 

ek so baie hulp gehad het. Al die emosies en 

adrenalien op daardie oomblik was ongelooflik! 

Kort voor lank was my broer en die voertuig by 

my. Almal is ewe bly saam my!!  

Ek sluk ‘n bier amper heel in, neem ‘ n paar foto’s 

en beplan hoe ons die Cruiser by hom gaan kry 

om te laai. Die son sit al laag, en om pad te maak 

is moeilik. Gelukkig het ek ‘n “winch” op die 

Cruiser en ons laai die bul sonder moeilikheid. 

Alles is nog deurmekaar en ek probeer sin maak 

van die dag se gebeure  terwyl ons uit die jagveld 

ry en ek kan nie help om te dink dat die dag heel 

anders kon gewees het. As ek die skoot hoër 

geplaas het... En ek besef net daar dat ek dié dag 

sal onthou, nie omdat ek ‘n goeie skoot geskiet 

het en die bok om die eerste bos gekry het nie, 

maar omdat ek ‘n fout gemaak het en met baie 

hulp deurgedruk het en my bul gekry het na ‘n 

baie lang en harde dag!!!    



 

 

 

 

 



 

 

 

 

Fanus Rautenbach Sê: Ons Moet Almal 

Eendag Sterwe, Maar Elkeen Sterf 

Volgens Sy Beroep: 

•Reisigers gaan heen. 

•Jagters gaan bokveld toe. 

•Parlementslede op die groen kussings 

gaan sag heen. 

•Die melkman en die posman kom om. 

•Kokke steek lepel in die dak. 

•Die horlosiemaker se tyd het 

aangebreek. 

•Die valskermspringer ontval ons. 

•Die tuinier is van die gras af gemaak. 

•Die melkboer het die emmer geskop. 

•Die begrafnisondernemer sien sy gat. 

•Die dominee het die tydelike met die 

ewige verwissel. 

•Die ouderling is ontslape. 

•Die koerantman is direk hemel toe. 

•Die skeidsregter het sy laaste asem 

uitgeblaas. 

•Die dokter se hart het gaan staan. 

•Die elektrisiën se liggie is gedoof. 

•Die koster het die doodsklok hoor lui. 

•Die kleremaker se draad is geknip. 

•Die Springbokrugby-afrigter kom tot 

rus. 

•Skoonmoeder - die duiwel het haar 

kom haal.  

 

Onderwyser : As ek vir jou twee hasies 

gee, en nog twee hasies en nog twee, 

hoeveel sal jy he? 

Jannie: Sewe, meneer. 

Onderwyser : Nee, luister mooi. As ek 

vir jou twee hasies gee, en nog twee en 

nog twee, hoeveel hasies sal jy hê? 

Jannie: Sewe. 

Onderwyser : Kom ek stel dit 

anders. As ek vir jou twee 

motors gee, en nog twee en nog 

twee, hoeveel motors sal jy hê? 

Jannie: Ses. 

Onderwyser : Mooi so. Nou as ek 

vir jou twee hasies gee en nog 

twee en nog twee, hoeveel hasies 

sal jy hê? 

Jannie: Sewe! 

Onderwyser : Hoe de... kom jy by 

sewe uit? 

Jannie: Ek het 'n hasie by die 

huis 

 

 

 

 

Oom Jan wat daar aan die buitewyke 

van Upington gebly het in die vyftiger 

jare kom klop een middag aan die 

pastorie se deur vir ‘n belydenis. Ou 

dominee maak oop en nooi die oom 

binne. 

Die oom begin met: "Dominee, so met die 

Boereoorlog langs het ‘n pragtige 

meisietjie van een van die buurplase af 

een nag dringend by my kom skuiling 

soek teen die Ingelse. So toe steek ek 

haar in my skuur se solder weg." 

Ou dominee antwoord: "Broer, dis ‘n 

wonderlike ding wat jy gedoen het, 

daaroor hoef jy glad nie ‘n belydenis te 

doen nie." 

"Nee, daar is nog meer dominee. Sy’t my 

met intieme gunsies begin betaal. Dit het 

etlike kere per week, en op Sondae selfs 

twee keer gebeur." 

Dominee is weer aan die woord: "Dit was 

lank gelede broer, en jy het haar eintlik 

bygestaan in tye van groot gevaar. Onder 

sulke omstandighede kan twee 

jongmense hulself maklik oorgee aan die 

begeertes van die vlees. Dit is alles 

vergeefbaar." 

"Dankie dominee, dit is ‘n groot las van 

my skouers af. Ek het net nog een 

vragie." 

"En wat sou dit wees?" vra ou dominee. 

"Moet ek haar vertel dat die oorlog verby 

is?'' 

 

Krisjan kom van die dokter af met 'n 

slegte prognose. Hy het nog net 24 uur 

om te leef. By die huis gekom vertel hy 

die storie vir ma en sê, “Kom ons vang 
vir oulaas 'n knippie.”  

Sy stem in. 

Agt ure later – “Vrou ek het nog 16 ure 

oor. Kom ons doen dit weer.” 

So gevra, so gedaan. 

Agt ure later sê hy, “Prinses ek het nog 

net agt ure oor. Kan ons nie maar weer 

nie?” 

Weer raak hulle besig. 

Ma is nou al aan die slaap, maar Krisjan 

lê en rondrol. Hy is erg bekommerd oor 

sy afsterwe oor 'n paar uur. Hy kyk op sy 

horlosie en draai na ma en skud haar 

liggies wakker. 

“Ounooi, ek het nog net vier ure. Dink jy 

ons kan ...” 

Sê sy geïrriteerd, “Agge nee, Krisjan, ek 

moet netnou opstaan om te gaan werk. 

Jy hoef nie.” 



 
 
 

Resepte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BILTONG SOP  

Bedien met Melba Toast!! 

BESTANDDELE 
125ml (1/2 k) botter 

2 Beesvleisaftreksel blokkies 

2 t gemaalde swartpeper 

½ t neutmuskaat 

½ t koljander 

250ml koekmeelblom 

500ml melk 

1,5L kookwater 

1 k gerasperde cheddar kaas 

200g fyngekerfde biltong 

Room en port (opsioneel) 

100g bloukaas, gerasper of gekrummel 

METODE: 

Smelt botter in kastrol, krummel 

aftrekselblokkies oor en voeg die speserye 

by. 

Roer die meel in, meng water en melk, voeg 

dit by die meelmengsel, roer aanhoudend, jy soek nie klonte nie!!!! 

Verwyder sop van die stoof, en roer die cheddarkaas en helfte van die biltong in. 

Moenie die mengsel weer laat kook nie, hou net warm.  

Roer ‘n bietjie room en port in net voor opdiening. Skep sop in borde, sprinkel orige biltong oor, 

en krummel bloukaas oor. 
 

http://www.watertandresepteviroudenjonk.com/biltong--droeumlwors-resepte.html. (n.d.). 
 



SPEK BILTONG 

 

1 kilogram rug spek 

4 teelepel sout 

1 teelepel gemaalde swartpeper 

1 teelepel rissie speserye 

125 milliliter wit asyn 

METODE: 

Plaas ’n laag spek in ’n glas bak. 

Meng al die droë bestanddele saam. Sprinkel 

laag met droë bestanddele mengsel  

Plaas volgende laag spek 

Herhaal bogenoemde tot al die spek gekrui is. 

sprinkel asyn oor 

Bedek met kleefplastiek en laat rus vir 4 ure. 

hang om te droog vir ongeveer 2 dae. 

AMARULA DRIEHOEK VRIESKAS KOEK 

100g botter 

60ml strooisuiker 

250g roomkaas 

1 eier 

18 Tennisbeskuitjies 

rooi  kersies 

75ml Amarula likeur 

200g donker sjokolade 

Neute vir versiering  

METODE:  
Room botter en strooisuiker, klits eier 

en voeg by, roer roomkaas en 50ml 

Amarula by tot goed gemeng. Plaas in 

vrieskas tot halfpad gevries. Pak 

Tennisbeskuitjies op foelie in 3 x 6 rye  

Sit lepels vol van roomkaasmengsel 

op middelste ry  

Pak rooi kersies bo-op en plaas res van 

mengsel daarop.  

Vou buitenste Tennisbeskuitjies 

boontoe om 'n driehoek te vorm, vou 

foelie om en plaas tert in vrieskas tot 

heeltemal gevries.  

Smelt donker sjokolade en roer 25ml 

Amarula by.  

Smeer buite om tert en versier met neute en kersies. 

 



 

 

 

 

Andre Beetge 

“Ek het die 16" vlak vark Julie maand 

geskiet op ons plaas Hamburg in die 

Nuwelust omgewing. Ek het hom 

geskiet met my 7x57 Mannlicher 

Schönhauer op 50m.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerald Marallich  

Spesie/Geslag: Sebra Hings  

Area:  Bandelierkop  

Kaliber:  270win 

Koeël:  130gr Peregrine VRG-3 

Afstand: 60m 

  

 

 

 
 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Barend Prinsloo 

Barend het 2 Blouwildebeeste gejag 

te plaas Mowkop op 10 April 2017 

met sy .338 Win Mag en 225gr 

Barnes TSX Punte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Armand Schoeman 

“Koedoebul geskiet 14:30 uit ’n 

verhoogte skuiling. Die bul het so 15 

meter gehardloop voor hy neer geval 

het.” 

Boog: Misson Riot 70 Pond  

Pyle: Beman Porkchop 

Punt: Slick Trick 110Gr 

Area: Musina 

Afstand: 20 treë 

Horings: 31 duim 

 

 

“Koedoekoei het ek geskiet 8:30 die 

oggend en sy het 40 meter 

gehardloop voor sy gaan lê het. Ek 

het haar uit ’n versinkte skuiling 

geskiet.” 

Boog: Misson Riot 70 Pond  

Pyle: Beman Porkchop 

Punt: Slick Trick 110Gr 

Area: Musina 



 

  

  Tiny Blesbok  ooi  2016  308  180gr 
  Tiny Blesbok 2017 243  100gr 
  Bosbok jag 2017 Tiny en Joan 

  Michael met Blesbok 308 150gr PMP 
  Tiny 2017 mooi rooibok ram 

  Tiny rooibok 300win mag 230gr claw 
  Boonste koel punt 300 win mag   230gr Claw  

Onderste punt Barnes X punt uit 375 kaliber 300gr 



 

Van links na regs van bo tot onder:  

Phillip met ’7 Springbokke: Geweer 30-06, 200-320m afstand, 180gr, op Kalahari v Zylsrus;  Phillip met Wild Boars: Geweer 30-06, 

80m afstand, 180gr, op Mopani; Phillip met Bosvark beer: Geweer 30-06, 60m afstand, 180gr, in Soutpansberg; Phillip met 

Vlakvark beer: Geweer 30-06, 50m afstand, 180gr, in Soutpansberg; Phillip met Vlakvark: Geweer 30-06, 80m afstand, 180gr, op 

Waterpoort;   Ruben met 13duim Bosbok ram: Geweer 223, 60m afstand, 150gr, in Soutpansberg; Phillip met Koedoebul: Geweer 

30-06, 90m afstand, 180gr, op La Pumba Safari’s in Potgietersrus; Ruben met Ystervark: Geweer 223, 40m afstand, 150gr, in 

Soutpansberg; Ruben met Bosvark: Geweer 30-06, 50m afstand, 180gr, in Soutpansberg.  



 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

  

HERLAAI     
deur Kobus 
Jooste 
Om te kan skiet, herlaai skuts 

reeds vir baie langer as wat die 
hedendaagse herlaaier besef. Ons 
voorvaders was reeds daarmee 

besig toe hulle swart kruit en 
loodballe in die lope van hulle 

voorlaaiers ingestamp het. In 
Engels word die 
term Reloading meestal gebruik 

om die herlaai-proses te beskryf. 
Histories was die 
term Handloading in gebruik en 

het verwys na die privaat 
vervaardiging 

van ammunisie deur die gebruik 
van komponente nie voorheen in 
gebruik nie. Hulle was die 

voorgangers van die moderne 
herlaaier en moes klaarkom met 

relatief primitiewe hand-
gereedskap. Die 
term Reloading het later in 

gebruik gekom en verwys na 
die  privaat vervaardiging van 
ammunisie  deur die gebruik van 

voorheen gevuurde doppe met 
nuwe koeëls, dryfmiddel en 

slagdoppies. Dit alles gaan terug 
tot die laat 1800’s en die vroeë 
1900’s en vandag word hierdie 

twee terme sinoniem gebruik. 
 

 
 
 

 
 
 



Terwyl meeste van die basiese 
beginsels dieselfde gebly het as in 
die vroegste jare, het herlaai ‘n ware 

renaissance ondergaan.  Vandag 
het die skut toegang tot hoogs-
gevorderde presisie toerusting en ‘n 

feitlik onbeperkte voorsiening in 
top-gehalte komponente met die 

ondersteuning van ‘n omvangryke 
bron van herlaai-inligting wat selfs 
rekenaarprogramme insluit. 

Dit alles het herlaai gebring tot waar 
dit vandag staan. Alhoewel daar 
duidelik ‘n hele aantal redes is 

waarom daar herlaai word, is dit nie 
alleen lonend nie, maar ook 

genotvol. Die eerste aansporing tot 
herlaai kan aan die behoefte om te 
spaar toegeskryf word. Die mate van 

besparing wat wel bereik kan word 
sal bepaal word deur die kalibers 

wat herlaai word en die toerusting 
en komponente wat gebruik word. 
Vir alle skuts is die primêre rede vir 

herlaai sekerlik, akkuraatheid. Die 
vlak van akkuraatheid waarna 
gestrewe word mag wel verskil, 

maar nie die toewyding daaraan nie. 
Herlaai stel ook skuts in staat om 

hoë vlakke van skiet-aktiwiteite te 
geniet en sodoende groter 
skietvernuf te ontwikkel. Dan is 

daar nog die groot verskeidenheid 
van koeëls wat die jagter in staat 

stel om die beste koeël in terme van 
gewig en konstruksie vir bepaalde 
jag omstandighede te selekteer. En 

later raak dit sommer jou 
stokperdjie ook. 
Is dit veilig? Nie ligtelik gesproke 

nie. Herlaai is alleen veilig solank 
dit deur verantwoordelike persone 

onderneem word wat bereid is om 
die regte manier van die begin af te 
leer. Leer die regte prosedures en 

prosesse en jou geweer sal in een 
stuk bly funksioneer en jy sal nie 
die dienste van ’n chirurg nodig kry 

nie. Benader dit ligtelik en jy speel 
met druk van meer as 4 220 Kg per 
cm² (430 MPa) in ’n baie baie klein 

volume. 
Die hantering en voorbereiding van 

die dop is dus ‘n saak van uiterste 
belang in die herlaai proses. Hierna 
volg ’n aantal aantekeninge en 

notas rakende die verskillende 
aspekte van herlaai en die herlaai-
proses. Die vier komponente van die 

volledige rondte is die Dop; die 
Slagdop; die Koeël en die 

Dryfmiddel. Die dop (nie die een met 
eisj nie) bring alles bymekaar om ‘n 
patroon daar te stel 

wat in ‘n geweer 
afgevuur kan word. 

Dit vorm ook die 
omhulsel wat die 
ontbrandingsgasse  

binne die kamer van 
die geweer beperk. 
Van die vier komponente wat 

genoem is, is die dop die enigste 
waarmee gewerk kan word en wat 

weer en weer gebruik kan word.  Die 
ander komponente is gegewe vaste 
komponente en word sonder 

modifikasie of aanpassing 
aangewend.  

Ten einde optimale resultate met 
herlaai te verkry is dit belangrik om 
altyd in gedagte te hou dat hoe meer 

veranderlikes jy kan uitskakel, hoe 
meer bevredigend sal jou resultate 
wees. In die sorgvuldige 

voorbereiding van die dop kan ‘n 
hele aantal veranderlikes 

uitgeskakel word om sodoende 
akkuraatheid te bevorder. 



Voorbereiding van Doppe vir Herlaai: 
Voorheen Gevuurde Doppe 

In die voorbereiding van doppe 
word onderskeid getref tussen 

doppe wat reeds in ‘n geweer 
gevuur is en nuwe doppe wat nog 

nie gebruik is nie.  Hierdie 
bespreking word tot die 
voorbereiding van reeds gevuurde 

doppe beperk. Die voorbereiding 
van NUWE DOPPE word hierna 
afsonderlik bespreek. 

WAARSKUWING:   
Gebruik verkieslik reeds gevuurde 

doppe wat in die geweer geskiet is 
waarvoor jy gaan herlaai. 
 

1. Primêre Inspeksie 
Elke dop moet sorgvuldig 
deurgekyk word vir die volgende: 

i. Krake, barste en duike in die 
nek en/of sywande asook 

abnormale uitswelling van die 
dop 

ii. Tekens in die beginstadium van 

skeiding by die kopgedeelte 
(Incipient case head separation) 

iii. Doughnut (Veral by 243 doppe, 
maar kan by ander kalibers ook 
voorkom) 

iv. Slagdop-Kamer – gaslekke en/of 
los slagdoppies 

v.  Uittrekker-snymerke op 

agterkant van dop (Teken van 
hoë druk) 

 
2. Skoonmaak (Dop Buite & Nek 
Binne)  

Moenie toelaat dat jou doppe lyk 
asof jy dit op een of ander 

Boereoorlog slagveld opgetel het 
nie. Die mees ideale (en maklikste) 
manier om doppe skoon te maak is 

natuurlik ‘n tuimelaar (tumbler). 
Indien dit nie byderhand is nie, 

kom dit neer op een vir een met die 
hand skoonmaak. 
Skoonmaakmiddels wat ammoniak 

bevat soos byv. “Brasso”, moet ten 
alle koste vermy word. Gebruik 

“Brillo” of fyn staalwol wat in 
houtwerk gebruik word. Maak die 
binnekant van die nek goed skoon 

met ‘n nek-borsel. Dit help dat die 
uitsitbal (expander ball) makliker 
deurskuif en verhoed aanpaksel 

aan die uitsitbal. 
 

3. Terugpers/Maatdruk 
(“Resizing”) 
Die belangrikste aspek van die 

maatdrukproses is die mate 
waartoe die dop teruggedruk gaan 

word, of vollengte of die 
nekgedeelte alleen. Verskillende 
matryse (dies) is ter sprake en die 

korrekte opstel van die matrysse is 
belangrik. 
 

4. Skoonmaak van Slagdopholte 
In die maatdruk proses word die 

gebruikte slagdop uitgepers.  Die 
koolstof residu wat in die holte 
agterbly moet met ‘n borseltjie 

verwyder word ten einde te 
voorkom dat dit met die montering 

van die nuwe slagdop inmeng.  
 
5. Kontroleer Doplengte   

Elke keer dat die dop gewerk word, 
afgevuur en teruggedruk word, rek 
die dop en kan die lengte die 



standaard doplengte oorskry wat 
gevaarlike drukstoestande tot 
gevolg kan hê. Indien die 

doplengtes verskil, verskil ook die 
deel van die koeël wat deur die dop 
vasgehou word en voer ‘n 

veranderlike in.  Na die terugdruk 
van die dop moet die doplengtes 

gemeet word om te verseker dat die 
maksimum toelaatbare dimensies 
nie oorskry word nie. Waar nodig 

moet die doplengte dan teruggesny 
word voordat met groepering van 
die doppe voortgegaan word. 

Herlaai handboeke bevat 
besonderhede van standaard 

doplengtes waarna verwys moet 
word. Al is die doplengtes ook 
binne toelaatbare dimensies, is dit 

nogtans raadsaam om vir 
eenvormigheid, al die dopnekke tot 

dieselfde lengte terug te sny. 
 
6. Ontbraam (de-burr) Dop nekke 

Indien die dop nekke teruggesny is, 
moet die nekke ontbraam word met 
‘n ontbramer (deburring tool). Net 

genoeg om die braam weg te vat, 
nie te veel nie.  Indien ‘n lae-sleur 

skuins-ruimer (VLD 
Chamfer/Reamer) beskikbaar is, 
kan die binnekant van die dop 

nekke liggies geruim word. Die 
skerp 22 grade van die skuins-

ruimer verseker dat die koeël met 
plasing gladweg in die dop ingly en 
voorkom skade aan die koeël deur 

skerp dop wande.  “VLD” staan vir  
very low drag. 
 

 
 
7. Groepeer 
Hier is ‘n ideale geleentheid om 

veranderlikes uit te skakel en 
doppe so te groepeer dat elke lot so 
na as moontlik aan identies is.   

Groepeer altyd doppe van dieselfde 
fabrikaat saam en herlaai elke 

fabrikaat afsonderlik van die ander 
met die nodige aanpassing aan 
ladings met elke verandering. 

Bepaal die volume van elke dop en 
groepeer daarvolgens. Dit verseker 
dat die spasie waarin die 

ontbranding van die dryfmiddel 
plaasvind, so na as moontlik 

dieselfde is. Die volume van die dop 
kan gemeet word deur dit met 
water te vul en die gewig van die 

water te bepaal. Dit is akkuraat, 
maar egter ook ‘n baie tydsame 

proses en een wat nie baie byval 
sal vind nie. Die weeg van doppe is 
‘n alternatief wat ‘n redelike 

aanduiding kan gee uit die 
veronderstelling dat doppe van 
dieselfde fabrikaat min of meer 

dieselfde dikte wande sal hê.  ‘n 
Elektroniese skaal is ideaal vir die 

taak, maar ‘n meganiese skaal 
(Beam Scale) kan ook werk 
alhoewel nie so vinnig nie. Die 

persentasie variasie sal grootliks 
afhang van hoeveel doppe 

beskikbaar is. Met ‘n beperkte 
hoeveelheid doppe kan die variasie 
nie te fyn gesny word nie anders 



eindig jy op met lotte van vier of vyf 
doppe per lot. Doppe wat dieselfde 
aantal kere herlaai is, moet ook 

altyd saam groepeer word. 
 
8. Finale Inspeksie 

Voordat dat daar met die herlaai 
proses voortgegaan word, moet elke 

dop weer nagegaan word ten einde 
seker te maak dat geen gebreke 
teenwoordig is wat in die proses na 

vore gekom het nie. 
 

Voorbereiding van Doppe vir Herlaai: 

Nuwe Doppe 
Die vorige bespreking het gegaan 
oor die voorbereiding van doppe 
wat reeds gevuur was. Die feit dat 

doppe nuut is en nog nooit in ‘n 
geweer geskiet is nie, beteken nie 
dat die doppe geen aandag nodig 

het nie en vir herlaai gereed is nie. 
Nuwe doppe vir ‘n betrokke kaliber 

sal uit die aard van die saak 
standaard wees en kan met 
veiligheid gebruik word indien die 

nekke nie beskadig is nie. Dit is 
egter nie die ideaal nie. Hierdie 

mooi blink nuwe doppe het eers 
bietjie aandag nodig voor jy hulle 
gaan laai.  

 
1. Vooraf Inspeksie 
Alhoewel daar nou nie verwag word 

om die tipe gebreke wat by reeds 
gevuurde doppe aanwesig kan wees 

aan te tref nie, is dit nogtans 
raadsaam om die doppe goed deur 
te kyk ten einde seker te maak dat 

almal skoon en gesond is. 
 

2. Terugpers / Maatdruk 
(“Resizing”) 
Die nek van die nuwe dop moet 

behoorlik gevorm word en dit is 

dus raadsaam dat die dop vollengte 
teruggedruk word. Dit verseker ook 
dat die dop in alle opsigte die regte 

mate en vorm het. Hier is die opstel 
van die maatdruk-matrys (resizing 
die) van uiterste belang. 

  
3. Doplengte 

Alhoewel die doplengtes binne 
standaard behoort te wees, is dit 
steeds nodig om die doplengtes te 

sny ten einde eenvormige lengtes te 
verkry en te verseker dat die 
voorkante gelyk is. Na die sny 

proses moet die nekke ontbraam 
word met ‘n ontbramer (deburring 

tool). Net genoeg om die braam weg 
te vat, nie te veel nie.  Indien ‘n lae-
sleur skuins-ruimer (VLD Chamfer 

/ Reamer) beskikbaar is, kan die 
binnekant van die dopnekke liggies 

geruim word. Die skerp 22 grade 
van die skuins-ruimer verseker dat 
die koeël met plasing gladweg in 

die dop ingly en voorkom skade 
aan die koeël deur skerp 
dopwande. “VLD” staan vir  very 

low drag.   
 

4. Sny Slagdopholtes Eenvormig 
Die diepte van die slagdopholte in 
verskillende doppe kan van mekaar 

verskil, veral wanneer die doppe 
van verskillende vervaardigers met 

mekaar vergelyk word. Hierdie 
aksie verskaf die herlaaier 
weereens die geleentheid om 

veranderlikes uit te skakel en  
verbeterde resultate te verkry. Die 
apparaat wat vir hierdie funksie 

gebruik word is bekend as ‘n 
primer pocket uniformer. Dit het ‘n 

snyvlak net aan die voorkant en 
pas presies in die slagdopholte. Dit 
is nie verstelbaar nie (so jy kan nie 



‘n fout maak nie) en sny die diepte 
van die slagdopholte tot standaard 
diepte. 

 
5. Ontbraam die Vlamgat 
Met die deurslaan van die vlamgat 

in die vervaardigingsproses van die 
dop, bly puntjies koper in die 

vlamgat aan die binnekant van die 
dop agter. Hierdie onegaligheid op 
die rand van die  vlamgat  aan die 

binnekant van die dop kan 
oneweredige verspreiding van die 
slagdop se vlam oor die dryfmiddel 

veroorsaak. Deur die vlamgat te 
ontbraam word hierdie 

onegalighede weggesny. Die 
apparaat wat vir hierdie funksie 
gebruik word is bekend as ‘n 

flashhole uniformer. Dit het ook ‘n 
snypunt wat deur die vlamgat gaan 

en terselfdertyd die vlamgat 
eenvormig sny. Veral vir die 
gebruik van hierdie stukkie 

gereedskap, is dit noodsaaklik dat 
die doplengtes tot dieselfde lengte 
gesny word. 

 
6. Sny van Nekwande 

Hierdie proses benodig twee 
instrumente wat nogal heelwat kan 
kos. ‘n Mikrometer en ‘n Buite-

Neksnyer (Outside Neck Turner). 
Met die Mikrometer word die dikte 

van die nek van die dop gemeet en 
met die Snyer word die diktes tot 
dieselfde maat gesny. Die sny van 

dopnekke is ‘n belangrike deel van 
die voorbereiding van doppe, veral 
in die geval van pasmaak gewere. 

Dit is egter ‘n onderwerp op sy eie 
en word nie hier verder hanteer 

nie. 
 

7. Groepeer 
Groepering van doppe in lotte ten 
einde so nog veranderlikes uit te 

skakel, is steeds baie belangrik.  
Sonder dit sal al die werk wat tot 
nou gedoen is nie die gewenste 

bydrae lewer nie. 
Bepaal die volume van elke dop en 

groepeer daarvolgens. Dit verseker 
dat die spasie waarin die 
ontbranding van die dryfmiddel 

plaasvind, so na as moontlik 
dieselfde is.  Die volume van die 
dop kan gemeet word deur dit met 

water te vul en die gewig van die 
water te bepaal. Dit is akkuraat, 

maar egter ook ‘n baie tydsame 
proses en een wat nie baie byval 
sal vind nie.   

Die weeg van doppe is ‘n alternatief 
wat ‘n redelike aanduiding kan gee 

uit die veronderstelling dat doppe 
van dieselfde fabrikaat min of meer 
dieselfde dikte wande sal hê. ‘n 

Elektroniese skaal is ideaal vir die 
taak, maar ‘n meganiese skaal 
(Beam Scale) kan ook werk 

alhoewel nie so vinnig nie. 
Die persentasie variasie sal 

grootliks afhang van hoeveel doppe 
beskikbaar is. Met ‘n beperkte 
hoeveelheid doppe kan die variasie 

nie te fyn geny word nie anders 
eindig jy op met lotte van vier of vyf 

doppe per lot. 
 
8. Finale Inspeksie 

Voordat dat daar met die 
herlaaiproses voortgegaan word, 
moet elke dop weer nagegaan word 

ten einde seker te maak dat geen 
gebreke teenwoordig is wat in die 

proses na vore gekom het nie. 

 



KAMEELPERD JAG. 
Deur Jeanette Rademeyer 

Op 5 Augustus 2017 het ons dou voor dag 

opgestaan, reg vir ons dag van berg op-berg af 

loop opsoek na die groot kameelperd bul. Na 

‘n lang rit op ‘n baie slegte grondpad het ons 

uiteindelik die plaas bereik. Nou weet ek, 

vandag moet ons hom kry.  

Na ons koffie en beskuit geëet het, kry ons gou 

die brandstof in die voertuig en vertrek. Ons 

getroue gids Stefaans klim by die berg op om 

beter te kan sien waar die kameelperde 

moontlik wei. Die ou Land Cruiser se koppelaar 

gly en maak rit swaar in die dik sand en berg 

area. Daar moes toe eers met beperkte 

gereedskap kabel stywer maak. Reg en daar 

gaan ons opsoek na die regte dier.  Ons ry tot 

by die plek waar hy hulle gesien het maar kry 

net spore. Weer is Stefaans berg in. Ons ry 

terug na die plek waar Stefaans hulle laaste 

gesien het en sien net ‘n koei met ‘n klein kalfie 

wat alleen loop en wei. 

Ons vat ‘n kans en ry met ‘n klipperige paadjie 

op met die berg… en daar staan ‘n YSLIKE 

kameelperd. Ons wag eers om mooi te kan sien 

of dit wel n bul is en of dit daai regte een is. 

Toe hy weg stap van ons af kon ons sien dit is 

‘n bul. Ons ry stadig nader, stop en  laai solank 

die gewere. My pa is my beste “backup” vir 

enige noodgeval. Die bul gaan staan... Ek lê aan 

en hou hom fyn dop deur die teleskoop. 

Hy gaan staan en kyk stip vir ons. My hart begin 

al vinniger klop. Die skoot plasing het ek die 

week voor die jagtog mooi gestudeer. Maar 

nou kyk hy my aan en ek sien nie lyf nie.  

Ek haal diep asem en kyk deur die teleskoop vir 

die yslike dier met groot oë. Stadig druk ek die 

sneller die skoot klap en hy gaan grond toe. 

Daar roer hy en lig sy kop en staan op en tot my 

bittere spyt begin hy loop. Ek en my pa stap in 

die dik sand nader terwyl die groot dier stadig 

berg in stap. Hy stap uit in opening  en my bevel 

kom om weer ’n skoot vir die hart te skiet. Ek  

skiet nog ‘n skoot die keer kon ek die hart mooi 

raak kry en hom stuit voor hy die berg in is. Hy 

gaan staan en kyk weg van ons af, maar 

wankel, en ons staan paraat om te skiet indien 

hy wil vorentoe beur. Tot my geluk knak hy en 

val agter oor, dood. 

Nou begin die groot werk... om die dier te 

verwerk. Ons moet ry vir sein om die hulp en 

nog ’n voertuig te laat kom, wat ‘n gesukkel. 

Ons het die kameelperd teen 11uur geskiet en 

na twaalf begin afslag.  

Met ekstra hulp het dit vinniger gegaan en ons 

het stuk-stuk afgesny en gelaai.  Teen donker 

ry ons uiteindelik uit die veld uit terug dorp toe.  

So stop ons half 8 die aand by die huis. Dra die  

ton vleis in die koelkamer in. Moeg en vol stof! 

Wat ’n heerlike suksesvolle dag. 

Die vleis is verwerk en dit smaak heerlik! Wat 

‘n voorreg om dit te mag doen en beleef.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kaliber gebruik 375  300gr BarnesX     

 

Daar waar ver is loop hy. 

 

Nou ja hier stap hy berg op 

 

Jip dit is ‘n bul  

 

Raak vat ek wil hom hê ek kan mos. 

 

Gelukkig is dit klaar en oorwinning is behaal 

 

Ek (Jeanette) en my pa (Michael) 

 

Groot slag! 



 

Ons 

Junior 

Dames 

in Aksie 
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WILDNUT  
Rustyrose 11 (Edms) Bpk  

AKKOMMODASIE 

               Die   Wildnut  Lodge   is  die  ideale  

                                                                wegbreek bestemming met unieke   

           privaatheid waar u en u geliefdes op  

                                                                pragtige wilds plaas  net +/-14km  

           buite Louis Trichardt kan kom rus in  

           luukse bosherberg of in selfsorg bos 

           kamp aan die hand van u unieke  

     behoeftes en begroting. 
Ons bied die volgende dienste en geriewe aan u, ons  het pas oopgemaak so hierdie aanbiedinge is ons openings aanbod en ons 

behoort redelik vinnig besprekings te ontvang. Op hierdie stadium wag ons op u besprekings en navrae rondom:  

* Jaareind funksies    * Wildsritte, voëlkyk en toerisme 

 * Naweek wegbreke vir gesinne  * Spanbou en werkswinkels 

 * Staproetes, 4x4 en bergfiets  * Braai geriewe in  bosveld en/of romantiese etes in veld 

 * Swembad    * Konferensies en Troues vanaf Februarie 2018 

 * Boogjag, kleiduif skiet, beperkte geweerjag * Restuarant en buffets vanaf Februarie 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

      TARIEWE 2017/2018 *(Pryse onderhewig aan verandering) 
Lodge:  Bed en ontbyt  R400 per persoon watkamer deel (As enkel persoon R450 pppn) 

  Ontbyt en aandete R700 per persoon wat kamer deel (As enkel persoon R750 pppn) 

    * Kontantkroeg beskikbaar vanaf Februarie 2018 

Jagfooi Addisioneel  R150 per jagter per dag  Wildsritte of “sundowners” (Maks 2 ure) R150 per persoon 

Gebruik van Logde vir jaarafsluiting funksies en/of partytjies R2500-00 per dag  (Akkommodasie uitgesluit) 

Gebruik van perseel vir troues vanaf R10 000-00 per dag (Akkommodasie uitgesluit) 

 

Die Lodge is ook ideaal vir buitelandse jagters waar jagondernemers die die Lodge as verblyf wil gebruik en kan ons u kwoteer vir 

u kliënte se spesiale behoeftes. Die lodge beskik oor 6 dubbel kamers, waar 12 mense kan slaap wat deel.  

 

As u en u gesin vir paar dae wil wegbreek gedurende die fees seisoen na bosveld natuur kan u die lodge vir u gesin privaat 

bespreek en spesiale tarief ontvang, minimum tarief vir hele Lodge beloop R2500 per nag met minimum 2 nagte en maksimum 

12 persone. 

 

                Vir jag navrae en jagpryse: 

Ons beskik oor jagondernemer en professionele jagter/s en doen buitelandse jag sowel as binnelandse jag deur 

Wildrock Safaris. Vir meer besonderhede besoek www.wildrocksafaris.com. Epos: charles@lawproc.com 

     Rooibokke vanaf R1250-00 (SA Jagters –Biltongjag) 

       Vir navrae en besprekings: 

Kontak die bestuur: Surette en Otto Smith +27 (0) 73 181 6203   epos: surettecornpro@gmail.com 

      +27 (0) 73 182 8150     

   

http://www.wildrocksafaris.com/
mailto:charles@lawproc.com
mailto:surettecornpro@gmail.com


 

SNR  BINNELANDSE KAMPIOEN 

SOUTPANSBERG TAK: 

1. Hein-Julius Oosthuizen 

2. Coenie Burger 

3. Corrie Steenkamp 

 

JNR  BINNELANDSE KAMPIOEN  

SOUTPANSBERG TAK: 

1. Ruan Ackerman 

2. Johan Lordan 

3. JJ Steenkamp 

 

TROFEE MEET 2017  

SOUTPANSBERG WENNERS (GOUD) 

Blesbok Dogters  Jnr  

T Rademeyer  16  15/16'' 

Blesbok Dames Snr  

LZ du Toit  14  7/8'' 

Blesbok Mans Snr  

G Marallich  14  7/8'' 

Bosbok Mans Snr  

R van der Merwe 17  1/2'' 

Duiker Seuns Jnr (Gewone) 

JJ Steenkamp  3  1/4" 

Duiker Mans Snr (Gewone) 

HJ Oosthuizen  4 " 

Gemsbok Dogters Jnr  

M Ackerman  36  3/8" 

Gemsbok Seuns Jnr  

J Lordan  34  7/8" 

Gemsbok Dames Snr  

ME Pieterse  35  1/4" 

Gemsbok Mans Snr  

AC du Toit  43  3/8'' 

Koedoe  Dogters Jnr  

M Ackerman  45  1/8" 

Koedoe  Seuns Jnr  

RB Ackerman  57  11/16'' 

Koedoe  Mans Snr  

 

 

 

 

 

 

HJ Oosthuizen  56  7/8" 

Njala Mans Snr  

HJ Oosthuizen  24  1/4" 

Rooibok Dogters Jnr  

M Lordan  22  7/8'' 

Rooibok Seuns Jnr  

RB Ackerman  23  15/16'' 

Rooibok Dames Snr  

LZ du Toit  22  7/8'' 

Rooibok Mans Snr  

JC van Zyl  22  1/2'' 

Rooibok  Dames Snr (Boog) 

L Lordan           22   11/16'' 

Springbok Dames Snr  

ME Pieterse  14  1/2" 

Springbok Mans Snr  

Dr.F Harris  14  7/8" 

Swartwitpens Mans Snr  

CW Burger  37  9/16" 

Vlakvark Dogters Jnr  

M Ackerman  13  7/8" 

Vlakvark Mans Snr  

JA Beetge        16" 

Wildebees Seuns Jnr (Blou) 

W du Toit   22  5/16" 

Wildebees Mans Snr (Blou) 

Ruan du Toit  26  1/4" 

Bosvark Mans Snr  

AF du Toit   5  7/8" 

Bobbejaan Mans Snr  

CW Burger  3  11/16" 

Eland Mans Snr  

J Greyling  36  13/16" 

 

 

 

 

 

SKUT VAN DIE JAAR 2017 

Mans Snr.  

1. Theyman Jongbloed   1717 

2. Ampie du Toit              1681 

3. TP Erasmus                 1675 

Seuns Snr. Jnr.  

1. Wian du Toit               1800 

2. Junior Smit                  937 

3. Ruan Ackerman          820 

Seuns Jnr. 

1. Conrad Burger            430 

 

Dames Snr.  

1. Mariaan Rad               1238 

2. Jeanette vd Merwe      1212 

3. Kiewiet Botha              1132 

Dames Snr. Jnr.  

1. Simoné du Toit            1662 

2. Tiny Rademeyer          1525 

Dogters Jnr. 

1. Gizelle Koen                 1908 

2. Tarien Botha                440 

3. Michelle Ackerman     356 

TROFEE MEET 2017 UITVOEREND 

WENNERS (GOUD) 

Jnr Dogters 

Rooibok Matty Lordan 

Vlakvark Michelle Ackerman 

Gemsbok  Michelle Ackerman 

Blesbok  Tiny Rademeyer 

 

Jnr Seuns 

Rooibok RB Ackerman 

Blouwildebees Wian du Toit 

Koedoe  RB Ackerman 

Gemsbok Johan Lordan 

 

Dames 

Rooibok LZ du Toit 

Springbok ME. Pieterse 

Gemsbok ME. Pieterse 

Rooibok (Boog) L Lordan 

 

Mans 

Koedoe  HJ Oosthuizen 

Eland  J Greyling 

Vlakvark JA, Beetge 

Gemsbok AC du Toit 

Springbok Dr. F. Harris 

Bobbejaan CW Burger 



 

  



 

  



 

  



 

  



 



9 Lewens Lesse deur Tim Minchin vertaal deur Marie Mostert 

Les 1: 

Jy hoef nie 'n droom te hê nie. 

Amerikaners op talent kompetisie programme praat altyd oor hulle drome. Goed, as jy iets het waaroor jy nog altyd 

gedroom het, in jou hart, gaan daarvoor. Dit is tog iets om te doen met jou tyd ... jaag 'n droom. En as dit 'n groot 

genoeg droom is, neem dit jou die grootste deel van jou lewe om te bereik. Teen die tyd dat jy dit bereik, en staar na 

die afgrond van die betekenisloosheid van jou prestasie, sal jy amper     dood wees, so dit sal 

nie saak maak nie. 

Ek het nooit regtig een van hierdie groot drome gehad              nie. En daarom 

bepleit ek passievolle toewyding aan die vervolging van         korttermyndoelwitte. 

Wees mikro-ambisieus. Sit jou kop neer en werk met trots      op alles wat voor jou is. 

Jy weet nooit waar jy kan eindig nie. Wees bewus daarvan dat      die volgende waardige 

strewe, waarskynlik in jou periferie sal verskyn. Daarom moet jy versigtig   wees vir langtermyn drome. As 

jy te vêr voor jou fokus, sien jy nie die blink ding uit die hoek van jou oog nie. 

Les 2: 

Moenie geluk soek nie. 

Geluk is soos 'n orgasme: as jy te veel daaroor dink, gaan dit weg. Hou eerder jouself besig en probeer om iemand 

gelukkig te maak. Jy sal dalk vind dat jy ook sommige geluk kry as 'n newe-effek. Ons het nie ontwikkel om voortdurend 

tevrede te wees nie. Tevrede, Australopithecus afarensis (een van die langste en bekendste vroeë menslike spesies) is 

geëet voordat hulle hul gene oorgedra het. 

Les 3: 

Onthou, dit is alles geluk. 

Jy is gelukkig om hier te wees! Jy was onberekenbaar gelukkig om gebore te word en ongelooflik gelukkig om 

grootgemaak te word deur 'n goeie gesin wat jou gehelp het om opgevoed te word en jou aangemoedig het om skool 

toe te gaan. Of as jy in 'n afskuwelike familie in gebore is, is dit ongelukkig en het jy my simpatie ... maar jy was nog 

steeds gelukkig. Gelukkig dat jy gemaak is van die tipe DNA wat die soort brein gemaak het wat, wanneer dit in 'n 

verskriklike kinder omgewing geplaas word, sou besluite neem wat beteken dat jy uiteindelik is waar jy vandag is. 

Welgedaan! Jy het jouself opgetrek aan jou skoenveters, maar jy was steeds gelukkig. Jy het nie die bietjie van jou 

geskep wat jou opgetrek het nie. Dit is nie eens jou skoenveters nie. 

Ek het seker hard gewerk om te bereik wat ek ook al bereik het, maar ek het net so min die deel van my gemaak wat 

hard werk, as die deel van my wat te veel burgers geëet het; in plaas daarvan om lesings toe te gaan, toe ek op 

universiteit was. Om te verstaan dat jy nie regtig krediet vir jou suksesse kan kry nie, of dat jy ander nie werklik kan 

blameer nie, sal jou nederig en meer medelydend maak. Empatie is intuïtief, maar is ook iets waaraan jy kan werk, 

intellektueel. 



Les 4: 

Oefen. 

Ek is jammer vir jou, die bleek, rokende, filosofie gradueerder , wat nou jou wenkbroue in Cartesiese kromme intrek 

terwyl jy kyk hoe die menslike bewegings buis hul weg deur die miniatuur verkeers kegels van hul bestaan wikkel: jy is 

verkeerd en hulle is reg. Wel, jy is half reg - jy dink dus is jy ... maar ook: jy draf, daarom slaap jy goed, daarom is jy nie 

oorweldig deur eksistensiële vrees nie. 

Speel 'n sport, doen joga, pomp yster, hardloop, wat ookal, maar sorg vir jou liggaam. Jy gaan dit nodig hê. Die meeste 

van hierdie generasie gaan na byna ’n honderd jaar lewe en selfs die armste van julle sal 'n vlak van rykdom bereik wat 

die meeste mense in die geskiedenis nie kon droom nie. En hierdie lang, luukse lewe wat jy gaan lei....  sal jou depressief 

maak. 

Maar moenie bekommerd wees nie! Daar is 'n omgekeerde korrelasie tussen depressie en oefening. Doen dit. Hardloop, 

jou pragtige intellektuele wese. Hardloop en hou op rook. 

Les 5: 

Wees hard op jou opinies. 

'n Bekende bon mot beweer dat menings soos anusse is, omdat almal een het. Daar is groot wysheid hierin. Maar ek 

wil byvoeg dat menings aansienlik verskil van anusse, aangesien joune voortdurend en deeglik ondersoek moet word. 

Ons moet krities dink, en nie net oor die idees van ander nie. Wees hard op jou oortuigings. Vat hulle uit stoep toe en 

moker hulle met 'n krieket kolf. Wees intellektueel streng. Identifiseer jou vooroordele en jou voorregte. 

Die meeste samelewings argumente word lewendig gehou deur 'n versuim om nuanses te erken. Ons is geneig om valse 

kontraste te genereer,  en probeer dan om een punt te beredeneer deur twee heeltemal verskillende stelle aannames 

te gebruik, soos twee tennisspelers wat probeer om 'n wedstryd te wen deur uitstekende houe van die einde van twee 

afsonderlike tennisbane af te slaan. 

Terloops, Moet asseblief nie die fout maak om te dink die kunste en die wetenskappe is in ’n stryd met mekaar nie. Dit 

is 'n onlangse, dom en skadelike idee. Jy hoef nie onwetenskaplik te wees om pragtige kuns te maak of pragtige dinge 

te skryf nie. As jy bewyse benodig: Twain, Adams, Vonnegut, McEwen, Sagan, Shakespeare, Dickens, vir 'n begin. 

Jy hoef nie bygelowig te wees om 'n digter te wees nie. Jy hoef nie GM-tegnologie te haat om om te gee vir die skoonheid 

van die planeet nie. Jy hoef nie 'n siel te eis om medelye te bevorder nie. Wetenskap is nie 'n liggaam van kennis of 'n 

stelsel van geloof nie. Dit is net 'n term wat die mens se inkrementele verwerwing van begrip deur waarneming aandui. 

Die wetenskap is wonderlik! 

Die kunste en wetenskappe moet saamwerk om te verbeter hoe kennis gekommunikeer word. Die idee dat baie mense 

glo dat die wetenskap van menslike aardverwarming kontroversieel is, is 'n kragtige aanduiding van die mate van ons 

versuim om te kommunikeer. Die feit dat 30% van die mensdom net op hierdie stelling alleen wou uitbars, is nog 

verdere bewyse. Die feit dat daardie uitbarsting meer te doen het met die politiek as die wetenskap, is selfs meer 

wanhopig. 



Les 6: 

Wees 'n onderwyser. 

Asseblief! Asseblief wees 'n onderwyser. Onderwysers is die mees bewonderenswaardige en belangrike mense in die 

wêreld. Jy hoef dit nie vir ewig te doen nie, maar as jy twyfel oor wat om te doen, wees 'n wonderlike onderwyser. Al 

is dit net vir jou twintigs. Wees 'n laerskoolonderwyser. Veral as jy 'n ou is. Ons benodig manlike laerskoolonderwysers. 

Selfs as jy nie 'n onderwyser is nie, wees 'n onderwyser. Deel jou idees. Moenie jou opvoeding as vanselfsprekend 

aanvaar nie. Verheug jou oor wat jy leer, en versprei dit. 

Les 7: 

Definieer jouself deur wat jy lief het. 

Ek het onlangs gevind dat ek hierdie ding doen waar as iemand my vra watter soort musiek ek van hou, ek sal sê “ek 

luister nie na die radio nie, want pop lirieke irriteer my.” Of as iemand my vra van watter kos ek hou, sê ek “ek dink 

truffel olie is oor benut en effens onaangenaam.” En ek sien dit meer en meer aanlyn: mense wie se idee van deel wees 

van 'n subkultuur, is om Coldplay of sokker of feministe of 'n politieke party te haat. Ons het die neiging om onsself te 

definieer in teenstelling met dinge. Maar probeer ook jou passie vir dinge wat jy lief het, uitdruk. Demonstreer en wees 

vrygewig in jou lof van diegene wat jy bewonder. Stuur dankie briewe en gee staande ovasies. Wees pro-dinge, nie net 

anti-dinge nie. 

Les 8: 

Respekteer mense met minder krag as jy. 

Ek het in die verlede belangrike besluite geneem oor mense saam met wie ek werk, gebaseer hoofsaaklik op hoe hulle 

personeel in restaurante behandel. Ek gee nie om of jy die magtigste kat in die kamer is nie. Ek sal jou oordeel oor hoe 

jy jou mindere behandel. So daar. 

Les 9: 

Moenie haastig wees nie. 

Jy hoef nie te weet wat jy met die res van jou lewe gaan doen nie. Ek sê nie jy moet sit en niks doen die hele dag nie, 

maar ook, moenie paniekerig raak nie. Die meeste mense waarvan ek weet wat seker was van hul loopbaan paadjie 

teen 20, het nou “midlife” krisisse. 

Jy sal binnekort dood wees... Die lewe sal soms lank en moeilik lyk en vermoeiend, so vermoeiend... En jy sal soms 

gelukkig en soms hartseer wees... En dan sal jy oud wees... En dan sal jy dood wees. Daar is net een sinvolle ding om te 

doen met hierdie leë bestaan, en dit is vul dit. Vul dit! Nie filet nie. Vul. Dit. En na my mening (totdat ek dit verander), 

word die lewe die beste gevul deur soveel as moontlik te leer van soveel as moontlik, trots te wees op alles wat jy doen, 

medelye te hê, idees te deel, te hardloop, entoesiasties te wees... En dan is daar liefde, en reis en wyn en seks en kuns 

en kinders en gee en bergklim ... maar jy weet al daardie dinge alreeds. Dis 'n ongelooflike opwindende ding, hierdie 

een betekenislose lewe van jou. So sterkte! 



 

 

 

 

Januarie Februarie Maart 

April Mei Junie 

Julie Augustus September 

Oktober November Skool  
Vakansies 

12-14  - Tak 

Bosberaad 

19-21  - Uitvoerend 

Bosberaad 

3 -  Intertak Skiet 

7  - Takvergadering 

9-11  - Junior 1 Kursus 

15 -Tak Bestuursvergadering 

17 - Uitvoerend AJV 

         Chasa Sportskiet 

         Chasa Balkies Tak Skiet 

7  - Takvergadering 

(Imapala Aand) 

10 - Skut van die Jaar 

Skiet 

24 - Chasa Sportskiet 

4 – Tak AJV 

7 – Veldskiet 

11 – Uitvoerend 

Bestuursvergadering 

12 – Tak Bestuursvergadering 

28 - Jaggeweer Skiet 

2 – Takvergadering 

12 – Junior 

Skietdag 

 

2 – Chasa Sportskiet 

6 – Takvergadering 

16 – Skut van die Jaar 

skiet 

4 – Takvergadering 

28 - .303 Skiet 

1 – Takvergadering (Impala 

Aand) 

4 – Span Skiet 

8 – Uitvoerend 

Bestuursvergadering 

9&15 - Tak Bestuursvergadering 

25 - Trofee Meet Dag 

1 – SPBG Vroue Ope Skietdag 

       Lente Dinee 

5 – Takvergadering 

15 – Intertak Skiet  

22 – Intevereniging skiet 

28–29 – Letaba Groepering Skiet 

3 – Takvergadering 

20 – Skut van die 

Jaar skiet 

7 – Uitvoerend 

Bestuursvergadering 

8 – Tak Bestuursvergadering 

14 – Takvergadering (Impala 

Aand) 

17 – Veldskiet 

24 – Talk Dinee & Prysuitdeling 
 

29 Maart – 9 April 

25 Junie - 16 Julie 

1 Okt. – 8 Okt. 

14 - Desember Vakansie 







Baie dankie aan die BJV 

Ek wil van die geleentheid gebruik maak om vreeslik dankie te se vir al die BJV 

lede wat my gehelp het om my by SA’s te kry. Met ‘n hele paar struikelblokke 

was dit vir my ‘n wonderlike ervaring. Ek is vierde in ons Limpopo span en het 

my persoonlike beste vir die jaar behaal . My geweer het in die middel van ‘n 

aflos gebreek en ek het ‘n paar minute van die oefening verloor maar ek het 

gelukkig in tyd klaar gemaak. Ek het baie geleer op my toer, van die sport en 

van myself as skut. My ouers het my baie ondersteun reg deur al die aflosse. 

Die hele Limpopo span het waarlik soos n  span opgetree en dit het my ook 

baie gehelp om alles tot die beste van my vermoë te doen omdat ek weet daar 

is mense wat my ondersteun en wat my sal help. Weereens baie dankie vir 

almal se hulp al was dit net iets klein - elke bietjie het gehelp. 

Baie dankie. Tiny Rademeyer 
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