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groepe se taal- en kultuurregte bevorder
word, plaasaanvalle tot 'n prioriteitsmisdaad
verklaar word en dat daadwerklike stappe
gedoen word om dit stop te sit;
en
dat die Verenigde Nasies se Menseregtekommissie versoek moet word om 'n
volledige ondersoek te hierna te doen om
sodoende druk op die Suid-Afrikaanse
regering te plaas om 'n einde te maak aan
hierdie gruweldade.”

Groot deurbraak vir Afrikaner
op die internasionale toneel
• Redaksie
‘n Groot deurbraak vir die Afrikaner op die
internasionale toneel is pas by die algemene
vergadering van die Unrepresented Nations &
Peoples Organisation (UNPO) in Edinburgh,
Skotland, gemaak toe 'n goedgeformuleerde
resolusie oor die huidige opset van die Afrikaner
in SA aanvaar is op voorstel van die leier van die
VF Plus, dr. Pieter Groenewald. UNPO, wat in
1991 gestig is, het 150 lede en verteenwoordig na
raming honderde miljoene mense wêreldwyd.
Die tema van die vergadering was Die deel van
perspektiewe oor die regte van die nieverteenwoordigdes, terwyl die voorlegging van
Groenewald getiteld was Die mag van
voorspraak om politieke verandering te
b e v o rd e r. G r o e n e w a l d h e t o . m . i n ' n
gedetailleerde uiteensetting gesê selfbeskikking
dui op die regsreg van mense om hul eie lot in die
internasionale orde te bepaal.
“Selfbeskikking is 'n kernbeginsel van die
internasionale reg, voortspruitend uit die
gewoontereg van die internasionale reg en word
erken as 'n algemene beginsel van die reg soos
vasgelê in 'n aantal internasionale verdrae.
Selfbeskikking van volke (’peoples’) word
verskans in art. 2(7) van die Handves van die
Ve r e n i g d e N a s i e s ( V N ) , a s o o k i n d i e
Internasionale Deklarasie op Burgerlike en
Politieke Regte,” aldus Groenewald.
Groenewald het daarop 'n mosie ingedien
waarin UNPO versoek word om ondersoek te
doen na o.m. vergrype deur die ANC-regering
oor 'n wye spektrum. Die volledige mosie, wat
algemeen aanvaar is, lui, in Afrikaans vertaal,
soos volg:
“Die VF Plus spreek sy kommer uit oor die
algemene toestand van Suid-Afrika gesien teen
die agtergrond van die huidige ekonomiese
resessie, hoë vlakke van korrupsie en
magsmisbruik deur die regering en die regerende
party;
en
betreur die groot toename in die
marginalisering van minderheidsgroepe in SuidAfrika en die deurlopende rassepolarisasie wat
deur die Suid-Afrikaanse regering en sy
president teen die Afrikaner-minderheid gevoer
word;
en
neem kennis van die geweld en gruweldade

teen ŉ strategiese minderheidsgroeponderneming wat nie net vir voedselsekuriteit
verantwoordelik is nie, maar ook vir
werkskepping, ekonomiese groei en voorspoed
vir die hele Suid-Afrikaanse bevolking.
en
“Neem kennis van:
• Die openbare uitsprake van pres. Jacob Zuma
en ander regeringsleiers wat die Afrikanerminderheid demoniseer;
• Die president en ander regeringsleiers wat die
Afrikaner-minderheidsgroep die skuld gee
vir die huidige ekonomiese onrus,
werkloosheid en armoede;
• Die voortgesette strewe van die regering om
die onteiening van grond sonder vergoeding
te wettig;
• Die meer as 2 393 plaasmoorde en 14 589
plaasaanvalle wat sedert 1991 plaasgevind
het;
• Die brutale en gewelddadige aard van hierdie
plaasaanvalle en moorde;
• Die vergelykende syfers gemeet aan die
internasionale gemiddeld van 7 moorde per
100 000 van die bevolking per jaar: SuidAfrika het 33 moorde per 100 000 per jaar en
133 per 100 000 per jaar wat boere aanbetref.
• Die voortgesette pogings van die regering om
Afrikaans as 'n medium van onderrig op
primêre, sekondêre en tersiêre vlak te
marginaliseer;
• Die regering se volgehoue pogings deur
wetgewing om Afrikaners (onder die
generiese en rassistiese etiket as ‘wit’) uit die
arbeidsmag uit te sluit deur die Wet op Billike
Indiensneming, 55 van 1998 soos gewysig,
wat regstellende aksie-kwotas aan die publiek
opdwing. Private sektore moet die nasionale
en streeksdemograﬁe weerspieël en sodoende
word die reg van Afrikaners - waarvan die
meerderheid bekwaam is - om aan die
ekonomie deel te neem, ernstig benadeel.
• Die strewe van die regering om Afrikaners as
‘wit’ uit die ekonomie uit te sluit uit hoofde
van die Wet op die Breëbasis Swart
Ekonomiese Bemagtiging, 53 van 2003 soos
gewysig, en die Kode vir Goeie Praktyk wat
op die totale ekonomie betrekking het en
rassekwotas opdwing in alle openbare en
private ondernemings in die vorm van

eienaarskapskwotas gegrond op ras waardeur
punte behaal word vir die ‘swartheid’ van ŉ
onderneming. Hoe meer ‘swart’, hoe meer
kan jy sake doen met die regering of groot
private ondernemings, terwyl hoe meer ‘wit’,
hoe kleiner is jou kanse vir besigheid. ‘Swart’
aandeelhouding onder 40% diskwaliﬁseer 'n
Afrikaner-onderneming om sake te doen met
die regering of enige groot onderneming wat
die grootste deel van die ekonomiese
aktiwiteit uitmaak.
“Daarom dring UNPO se Algemene
Vergadering daarop aan dat:
Die Suid-Afrikaanse regering aan die
Handves van Regte van Suid-Afrika moet
voldoen, dat sosiale eenheid, minderheids-

Volgens Groenewald is die aanvaarding van sy
mosie ŉ duidelike teken dat die ANC se beeld in
die buiteland vinnig besig is om te taan en dat die
internasionale gemeenskap met nuwe oë na die
lot van die Afrikaner en ander minderhede in
Suid-Afrika kyk. Dit is waarom dit van die
grootste belang is dat die Afrikaner op die
internasionale verhoog by ŉ organisasie soos
UNPO verteenwoordig word.
Op die UNPO-vergadering is Groenewald as
verteenwoordiger van die Afrikanervolk verkies
tot die Presidensie of dagbestuur van UNPO.
In Suid-Afrika self is dit insiggewend dat
feitlik geen Afrikaanse media of enige ander
hoofstroommedia die VF Plus-mosie by UNPO
in beriggewing gedek het nie.

Pekanboerdery bekyk

'n Kursus te Orania oor die verbouing van pekanneute, wat geskeduleer is vir 11-12 Julie 2017, het
soveel belangstelling getrek dat besluit is om die kursus vir 'n volgende twee dae op 13-14 Julie te
herhaal. Sowat 200 persone woon elke kursus by.
Op die foto, van die kursusgangers, van links, John Gardner, Annabé de Klerk, dr. Ben de Klerk
(kursusleier), prof. Esteban Herrera-Aguirre (Nieu-Meksiko, VSA, hoofspreker), Kallie Otto, Jan de
Klerk en Melissa Kock.
Foto Retha Everson
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Landboubemagtiging

Syngenta Grain Academy 2017

18 jongboere suksesvol
na volgende vlak geneem
Jaarliks is een van die wyses waarop
Syngenta SA as toonaangewende landboumaatskappy terugploeg in die SA landboubedryf, die opleiding en bemagtiging van
'n geselekteerde groep jong produsente deur
die Grain Academy-program. Die projek het
vanjaar op 14 Februarie afgeskop toe 'n
groep van 18 praktiserende studente met die
kursus begin het, soos aangebied deur Harry
van der Merwe en dr. René Uys van Thinking
Fusion.
Na 'n intensiewe ontwikkelingsprogram vir
sakeleiers het die groot dag vir die groep op
Vrydag 23 Junie aangebreek toe hulle aan die
vyfde jaarlikse Grain Academy gegradueer
het. Die gassprekers by die gradueringsgeleentheid was leiers in die landbou bedryf
soos Jaco Minnaar (uitvoerende lid van
Graan SA), Deon Barnard (Adjunk-direkteur
van die Universiteit van die Vrystaat se
Sakeskool), Jannie de Villiers (HUB van
Graan SA) en die gasheer Antonie Delport
(kommersiële hoof van Syngenta SA).
In sy toespraak het Antonie Delport gesê:
“In vennootskap met die Universiteit van die
Vrystaat en met die ondersteuning van Graan
SA is dit vir ons 'n eer om die gegradueerdes
geluk te wens wat vanjaar die program met
welslae voltooi het. Ons is vol vertroue dat
julle elkeen die bemagtiging sal benut om in
jul eie gemeenskap en in die landboubedryf
'n sterk positiewe verskil te maak.” Op sy
beurt het Jannie de Villiers die jong
produsente aangemoedig om die program nie
as 'n akademiese kursus te beskou nie, maar
as 'n platform vir persoonlike belegging.
Onder die 18 jong produsente, is ook vyf
vroulike produsente wat aktief in die landbou
betrokke is – 'n groeiende tendens vir die
Grain Academy Program en ook in SuidAfrika as geheel. As sulks verteenwoordig
dit die uitbreidende visie van die Syngenta
Grain Academy in ooreenstemming met
nasionale en internasionale tendense
In samewerking met die Universiteit van

die Vrystaat se Sakeskool en met die
ondersteuning van Graan SA, het die Grain
Academy daarop gefokus om ŉ slimboerdenkwyse en -benadering tot die landbou te
vestig en die kursusgangers aan te moedig
om dit wat hulle geleer het, verder in die
landboubedryf uit te dra. Met die fokus
vanjaar op die kuns van leierskap en
persoonlike heelheid, is die volgende die
spesiﬁeke aspekte in die program gedek:
• Die nuwe wêrelde van die leier
• Die kuns van leierskap
• Volgelingskap / Die vaardighede van mag Die Syngenta Grain Academy klas van 2017 met hul mentors.
• Waarde van diversiteit
• Persoonlike heelheid
• Wees die leier / Lei die mense
• Bemagtigde kommunikasie
• Leiding gee en spanne lei tot hoë prestasie
• Plant en kweek 'n nuwe kultuur / Neem die
voortou met verandering en transformasie.
“Met die Grain Academy se doelgemaakte
leierskapontwikkelingsprogram rus ons jong
produsente toe met die nodige vaardighede
om die uitdaging in die bedryf aan te pak.
Hulle passie en opgewondenheid by die
bekendstelling van die program in Februarie
sal beslis aanhou om ander produsente aan te
spoor om Slim Boere te word,” sê Linda van
der Merwe, Hoof: Kliëntebemarking
Syngenta SA.
By die gradueringsgeleentheid, van die graduandi, van links, Jozua du Plessis, Tuduetso Mogotlong,
Die Grain Academy program sluit aan by Shane Buchanan, Lowane Maqala en Steven Matthews.
Syngenta se Good Growth Plan, wat daartoe
verbind is om meer voedsel te kweek met
minder hulpbronne, terwyl hulle
terselfdertyd die natuur beskerm en
lewensstandaard in landelike gemeenskappe
verbeter. Hierdie ideaal word ondersteun
deur Syngenta se SmartFarm-konsep wat ons
produsente leer om slimmer te boer.
Vir meer inligting oor die Syngenta se
Grain Academy program, besoek gerus
www.grainacademy.co.za. Om die proﬁele
van die individuele deelnemers aan vanjaar Ook by die geleentheid, Deon Barnard (adjunk-direkteur van die UV Sakeskool), Barend Bornman en
se program te sien en om hulle te kontak, Jannie de Villiers (HUB van Graan SA).
besoek Grain Academy op Facebook.

Syngenta is een van die wêreld se vooraanstaande maatskappye met meer as 28 000
werknemers in meer as 90 lande wat toegewy is aan ons doelwit: Ons maak
plantpotensiaal ʼn werklikheid. Deur wêreldgehalte wetenskap, wêreldwye omvang en
verbondenheid tot ons klante, help ons om gewasproduk witeit te verhoog, die
omgewing te beskerm en gesondheid en lewensgehalte te verbeter.
Vir meer inlig ng oor Syngenta en die produkte en projekte van die maatskappy, besoek
www.syngenta.co.za

Nog graduandi, van links, CP Scheepers, Alfreda Mars, Wessel van Dyk en Petru Fourie.

Die twee mentors,
Harry van der Merwe
en dr. René Uys van
Thinking Fusion.
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CRL Commission wil
alle kerke reguleer

• Johann Dannhauser
Die Commission for the Promotion and
Protection of the Rights of Cultural, Religious
and Linguistic Communities (CRL
Commission), 'n artikel 9 instelling ingevolge
die Grondwet, beveel ná driejaarlange
ondersoek na kerkgemeenskappe en
godsdiensgroepe in die land aan dat alle kerke by
die Commission moet lisensieer en dat die wet
sowel as Grondwet gewysig word sodat hulle
alle kerke en kerkgemeenskappe kan reguleer.
Hulle wil dit dan deur sg. mediasie of
bemiddeling doen, bv. sou 'n homoseksuele
predikant wil gelegitimeer word en sy kerk wil
nie, dan kan hy/sy dit na die CRL Commission
neem, wat waarskynlik ten gunste van die
predikant sal beslis en dit wetlik afdwingbaar
maak, omdat die landswet bepaal geen
diskriminasie teen homoseksuele nie.

Christelike kerke het tydens die ondersoek
deur die bank ernstige beginselbesware teen die
aanbevelings van die CRL Commission gemaak,
maar dit is grootliks geïgnoreer in die verslag.
Christelike en ander kerke word hoofsaaklik
verteenwoordig deur die organisasie Freedom of
Religion South Africa (FORSA) en waarby
inbegrepe is sowat 20 miljoen mense in SA.
Hierdie word gesien as een van die heel
gevaarlikste verwikkelinge in SA as synde 'n
direkte aantasting van godsdiensvryheid.
Buitendien, hoe kan 'n verklaarde ateïstiese
owerheid die Christelike Kerk wil reguleer?
Vir meer besonderhede oor die aangeleentheid, besoek gerus onderskeidelik die
webwerwe: www.crlcommission.org.za en
www.forsa.org.za.

16 Junie - Jeugdag
Betekenis vir die Afrikaner
• Redaksie
Verlede maand op 16 Junie is Jeugdag in SA
gevier – 'n sg. herdenking wanneer 'n groot
vinger van beskuldiging weereens onder die
neus van die Afrikaner gedruk word. Wat dié
dag egter in werklikheid vir die Afrikaner
beteken, kom uit in die volgende
nuuskommentaar wat op Pretoria FM uitgesaai
is:
“16 Junie is die datum waarop een van die
laakbaarste onregte in die geskiedenis van die
mensdom gepleeg is. In 1900 op dié dag het
Frederick Roberts, aanvoerder van die Britse
invalsmagte in Transvaal en die Vrystaat, sy
verfoeilike Proklamasie 5 van 1900
uitgevaardig.
“Die proklamasie was 'n erkenning dat die
Britse oormag van 'n halfmiljoen soldate nie die
minder as 55 000 Boereburgers op die slagveld
kon baasraak nie en dat die Engelse voortaan
hulle militêre mag op 'n sagter teiken sou
konsentreer: Boerevroue en -kinders.
Uiteindelik het Engeland 3 000 vroue en 24 000
kinders koelbloedig in konsentrasiekampe laat
sterf.
“Hierdie kinders se enigste oortreding was dat
hulle onbedoeld tussen Engeland se gulsigheid
en Transvaal se goud gestaan het. Hulle het
niemand bedreig nie, hulle het niks verniel of
aan die brand gesteek nie, hulle het nie klippe
gegooi nie – hulle het nie eens op iemand geskel
nie.
“Anders as die hospitale wat die Boerevolk
later opgerig het om vir andere mediese dienste
te bied soos nêrens elders in Afrika, was die
hospitale in die Britse helkampe poorte na die
dood. Dit was 'n wonderwerk as 'n kind 'n
kamphospitaal oorleef het.
“Maar die Boerekinders het nie gevloek en
geskel en klippe gegooi nie. Anders as die skole
wat die Boerevolk later vir ander opgerig het in
'n eerlike poging om hulle te help om hulle
p o s i s i e t e v e r b e t e r, w a s d i e B r i t s e
konsentrasiekamp- en latere staatskole
politieke manipulasiesentrums waar
Boerekinders voortdurend verneder en
geboelie is.
“In skole wat die Boerevolk later vir andere
opgerig het, is Afrikaans bloot as vak aangebied
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Britse skakelﬁrma ingespan
teen blankes in Suid-Afrika

• Redaksie
Eposkorrespondensie en ander dokumentasie
wat deur ondersoekende joernalistieke sentra
blootgelê is, bevat verdoemende getuienis dat 'n
Britse openbare skakelﬁrma gebaseer in Londen,
Bell Pottinger, deur die Gupta-familie, Duduzane
Zuma, seun van die president, asook waarskynlik
deur die ANC self, gekontrakteer is om 'n
ondermyningsveldtog teen blankes in SuidAfrika te formuleer en te help implementeer.
Volgens hierdie getuienis was Bell Pottinger en
veral deur 'n vennoot in hul ﬁrma, Victoria
Geoghegan, sleutel tot die formulering van
terminologie soos “radical economic
transformation”, “white monopoly capital” en
“narrative that grabs the attention of the
grassroots population”.
In reaksie hierop het die DA 'n formele
ondersoek na die beweerde betrokkenheid van
die Britse ﬁrma in die SA politieke en
ekonomiese opset aangevra, waarop Bell
Pottinger gereageer het deur 'n openbare
verskoning uit te reik oor hul diens aan die
Gupta-ﬁliaal Oakbay en hul betrokkenheid by
die omstrede veldtog. Hulle het gesê dat hierdie
kontrakte nou beeïndig is.
Hierdie verskoning is egter allerweë met
skeptisisme ontvang en word daarop gewys dat

Victoria Geoghegan van Bell Pottinger.

Bell Pottinger vir reeds geruime tyd van die
spesiﬁeke SA-konneksie bewus moes gewees
het. Nietemin, enorme skade is ongetwyfeld aan
SA rasseverhoudinge aangerig, wat nou steeds
ongedaan is, terwyl die blatantheid van die
inmenging eenvoudig as verstommend ervaar
word.

Nuwe regulasies
vir skerper SEB

Toneel ABO-konsentrasiekamp.

soos Boerekinders nog altyd Engels, Duits,
Latyn of Sotho geleer het. Daarteenoor is
Boereleerlinge in die Britse skole gestraf as
hulle selfs op die speelgrond hulle eie taal met
mekaar gepraat het.
“Maar die Boerekinders het nie klaskamers
verniel, skole afgebrand, klippe gegooi,
waansinnig die strate ingevaar en die lewe van
dié wat die orde probeer bewaar het bedreig nie.
Die Boerekinders het geleer en gewerk en
gevorder tot 'n volk wat op alle gebiede net so
goed of beter presteer as die beste in die wêreld.
“Die Boerevolk het nooit sy kinders tot
wandade en geweld aangehits en dan lafhartig
agter hulle geskuil nie. Die Boerevolk het sy
kinders eerder geleer om te werk en te presteer;
om beskaafd en eerbaar op te tree; om te
verdien eerder as om te eis.
“Met sy plunderoorlog en barbaarse slagting
van vroue en kinders kon Engeland nie daarin
slaag om die Boerevolk se prestasie te stuit of
om sy beskawingspeil te laat daal nie. Dit is
maar net nog 'n bewys dat die Boerevolk in 'n
klas van sy eie is.
“Geloof, werk, prestasie en beskaafdheid het
daarvoor gesorg dat die Boerevolk vandag
steeds eervol voortbestaan, sodat ons op 16
Junie met trots en dankbaarheid kan verklaar
dat ons burgers is van 'n volk wat nie afbreek
nie, maar opbou.
“Mag ons volk nog harder werk om ons verder
van die ander te onderskei.”

• Redaksie
Volgens nuwe regulasies die afgelope maand
afgekondig deur Minister van Handel en
Nywerheid Rob Davies in die Staatskoerant van
9 Junie 2017 word die vereistes vir swart
ekonomiese bemagtiging (SEB) aansienlik
uitgebrei en word die drempel van besighede en
transaksies wat vir SEB moet registreer, drasties
verlaag vanaf R100 miljoen tot R25 miljoen.
Ook moet alle sg. breë-gebaseerde swart
ekonomiese bemagtigingstransaksies binne 15
dae geregistreer word met volle opgawe van
detail. Die regulasies is ook met terugwerkende
krag, terwyl swaarder strawwe voorgeskryf
word vir oortredings.
Die nuwe regulasies tesame met ander
verwante wetgewing wat ook sopas in die
Staatskoerant gepromulgeer is, soos die nuwe
vereistes vir SEB in grondeienaarskap, maak dit
al hoe moeiliker vir blanke sakelui om besigheid
te doen sonder SEB en dit aan die hand van 'n
ingewikkelde telkaart. Die staatsgeﬁnansierde
waghond wat toesig hou oor die bevordering
van SEB, is die sg. Broad-Based Black

Economic Empowerment Commission (BBBEE Commission).
Die hoogs omstrede nuwe Handves vir die
mynboubedryf in SA is op 14 Junie 2017n deur
Minister van Minerale Bronne Mosebenzi
Zwane in die Staatskoerant gepubliseer. 'n
Voortslepende geskil bestaan steeds tussen die
regering en die mynbousektor oor hoe die
konsep van swart ekonomiese bemagtiging
geïnterpreteer moet word, met die Kamer van
Mynwese wat sê een keer bemagtig altyd
bemagtig, terwyl die regering sê
mynmaatskappye moet te alle tye bemagtig
wees. Die nuwe Handves bepaal dat eienaarskap
van myne minstens 50% swart plus 1 moet
wees, wat prakties beteken dat blanke SA
burgers ontneem word van seggenskap en
eienaarskap in die mynboubedryf.
Uit die geledere van blanke belastingbetalers
word al meer bedenkinge geopper oor die sin
van betaling van belastings wat direk
aangewend word om hulle uit die ekonomiese
hoofstroom te rangeer.
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uit die Woord

Daarom, as iemand in Christus is, is
hy 'n nuwe skepsel; die ou dinge het
verbygegaan, kyk, dit het alles nuut
geword.
-2 Kor. 5:17

Hofuitspraak oor godsdiens in skole
Veel word gesê oor die hofuitspraak in die saak oor
godsdiens in skole, met verskillende sienings wat
“oorwinnings” in die uitspraak sien. Dit is duidelik dat
regter Willem van der Linde 'n weldeurdagte uitspraak
gemaak het in die sin dat hy albei partye in die saak tot 'n
mate tevrede gestel het.
Vir ons is die uitstaande aspek in die saak die feit dat
volgens die uitspraak mag 'n openbare skool
(staatskool) nie meer net die Christelike beskouing
bevorder nie, maar al is daar een Moslem of agnostikus
in die skool, moet dié se godsdiens ook bevorder word.

Dit beteken dat in die skoling van kinders 'n afgod naas
die ware, lewende en enigste God gestel word.
Dit is duidelik 'n oortreding van die eerste gebod: Jy
mag geen ander gode voor my aangesig hê nie (Eksodus
20:3). Dit beteken 'n botsing tussen die staat (koning) en
God, wat neerkom jy moet God gehoorsaam bo die
koning – met geen keuse in hierdie opsig nie.
Hoe mens hierdie ook al wil beskou, jy kan hierdie
aspek nie wegrasionaliseer nie. Dit is so duidelik soos
daglig en stel 'n onverbiddelike keuse.

Hoe lank nog onder ANC-bewind?
Terwyl 'n mens die gepraal van die ANC by hul pas
afgelope beplanningskonferensie te Nasrec,
Johannesburg, op TV gade geslaan het en dit terwyl die
land letterlik tussen brandende vlamme, uitstromende
riool en staatskaping verkeer, kom die gedagte
onwillekeurig op: Hoe lank nog onder hierdie ANCbewind? Tussen al die warm lug opgekook uit die
konferensie en gegee die al sterker SEB-wetgewing ten
koste van die blanke, asook die onophoudelike moorde
op blankes, is dit duidelik dat eintlik 'n onverklaarde
burgeroorlog teen blankes en in besonder teen die
Afrikaner gevoer word.

Ons bly positief oor ons land met sy enorme
potensiaal en ons gun elkeen sy plek in die son, maar as
Afrikaner besef ons dat iets daadwerkliks spoedig
gedoen moet word indien ons as volk op die
langtermyn wil bly voortbestaan. As plan van aksie
behoort na ons beskeie mening ingesluit te word 'n
omvattende en gekoördineerde volkstrategie.
Ons sê ons is moeg vir hierdie korrupte
meerderheidstirannie wat niks meer as getalle by die
stembus in hul guns het nie. Ons wil uitkom by
selfbeskikking en vryheid, binne eerstewêreldkonteks.

Voordele van advertering
Nuus by www.ditsem.net.
Ditsem Nuus het 'n adverteringspakket ontwikkel wat
'n unieke kombinasie van gedrukte en digitale media • Gratis banieradvertensie in die tweeweeklikse
bied. Deur in die maandelikse gedrukte koerant te
elektroniese nuusbrief DitsemKitsBlits wat gaan aan
adverteer teen hoogs bekostigbare tariewe, ontvang die
sowat 9 000 intekenare landswyd.
adverteerder een of meer van die volgende gratis • Gratis berig onder Adverteerdersnuus in van die
blootstellings:
aanlynprodukte van Ditsem Nuus.
• Die advertensie kom ook in die digitale eksemplaar Vir meer besonderhede en om te adverteer, skakel 082
van die koerant op www.ditsem.net, met 'n 773 2150 of epos advertensies@ditsem.net of besoek
interaktiewe skakel na òf die webwerf van die www.ditsem .net.
adverteerder of sy sosiale mediarekening van keuse.
Ditsem Nuus en sy aanlynprodukte vir nuus wat
• Gratis banieradvertensie op die webwerf van Ditsem saakmaak én advertensies wat skop het!

stilword
Bywoners en vreemdelinge
■ Uit: Op vlerke van geloof deur Riekert Botha
Julle is nie meer ver van God af nie, slegs 'n bemarkingsfoeﬁe.
nie bywoners nie, maar lede van die Die skrywer van Hebreërs sê iets oor
dubbele burgerskap in 13:13-14: “Laat
huisgesin van God. (Efesiërs 2:19)
ons dan uitgaan na Hom toe buitekant
Ek vermaan julle as bywoners en die Iaer en sy smaad dra. Want ons het
vreemdelinge om julle te onthou van hier geen blywende stand nie, maar ons
soek die toekomstige”. Die uitnodiging
vleeslike begeertes. (1 Petrus 2:11)
aan kinders van God is derhalwe om
Volgens hierdie Skrifgedeeltes is ons onbeskaamd by Jesus “buite die Iaer” te
óf bywoners en ver van God af (Ef gaan staan, want ons behoort nie aan
2:19), óf ons is “bywoners en die wêreld nie.
vreemdelinge” van die wêreld (1 Pet Wa t m a a k d i e v e r s k i l t u s s e n
2:11). Die een diskwaliﬁseer ons van wêreldburgers en hemelburgers? In
die ander. 'n Burger van die wêreld is 'n Joh. 3:3 sê Jesus: “Voorwaar, voorwaar
vreemdeling by God en omgekeerd. Ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore
Daar is wel mense wat aan beide kante word nie, kan hy die koninkryk van
burgerskap wil hê, d.w.s. dubbele God nie sien nie”, terwyl in Joh. 3:36
burgerskap. Daar is wêreldburgers wat staan: “Hy wat in in die Seun glo, het
graag hemelburgers wil wees, maar nie die ewige lewe; hy wat die Seun
hulle wêreldburgerskap wil opgee nie. ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien
Hulle wil hemelburgers word, want nie, maar die toorn van God bly op
hulle wil graag hemel toe gaan as hulle hom.”
doodgaan, maar intussen wil hulle Jy moet Jesus bely as jou persoonlike
graag in beheer van hulle lewe bly. Dan Verlosser, Hom in jou hart innooi en
i s d a a r h e m e l b u r g e r s w a t Hom die Koning van jou lewe maak,
wêreldburgerskap wil behou, want dis dan word jy 'n ewige hemelburger en 'n
goed vir besigheid en help met wêreldbywoner. “En Ek gee hulle die
ewige lewe, en hulle sal nooit verlore
aanvaarding van mense by die werk.
Dubbele burgerskap is egter nie gaan tot in ewigheid nie; en niemand sal
moontlik nie. God laat dit nie toe nie; hulle uit my hand ruk nie.” (Joh. 10:28)
die duiwel lyk of hy dit toelaat, maar dis
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Fokus op die

platteland

in die Suidwes-Vrystaat en Bo-Karoo

Colesberg noord en suid

Halfpad tussen

• Johann Dannhauser
Colesberg met sy sentrale ligging t.o.v. die res
van die land, is letterlik geleë op die kruispaaie
tussen noord en suid en ook tussen oos en wes.
Die kleurvolle geskiedenis van die dorp
weerspieël die wel en weë van hierdie feit.
Die geskiedenis van die dorp dateer terug na
die laat 18de en vroeë 19de eeue toe
ontdekkingsreisigers, jagters en handelaars
deur die gebied getrek het en gefassineer is deur
die groot rant later bekend as Coleskop, maar
aanvanklik bekend as Tooverberg.
In 1788 is die omgewing ingesluit by die
destydse Kaapkolonie en sedertdien het dit
stapsgewys as dorp vorm aangeneem met
proklamasie in 1840 as 'n munisipaliteit.
Gedurende die Anglo-Boere-oorlog 1899-1902
was Colesberg die toneel van veelbewoë konﬂik
tussen Boer en Brit, veral wat betref die tragiese
lot van Kaapse rebelle.
In die 20ste eeu het Colesberg geﬂoreer as
halfwegstasie tussen noord en suid in die land,
terwyl die Merino- en stoetperdtelerye in die
distrik wêreldbekendheid verwerf het. Met die
nuwe grondwetlike bedeling na 1994 is
Colesberg ingedeel onder die Umsobomvu
Plaaslike Munisipaliteit, wat ook Noupoort en
Norvalspont bedien.
Vandag dra Colesberg in sekere opsigte tekens
van verval, maar daar is ook sterk getuienis van
ontwikkeling en vooruitgang. Daar is verskeie
besighede op die dorp wat produkte en diens
verskaf nie net plaaslik nie, maar vir die hele
omliggende streek en dit maak van die dorp 'n
polsende sakesentrum. Daar is ook verskeie
nasionale kettinggroepe met winkels op die dorp.
Die dorp baat ook veel uit die swaar verkeer op
die N1 wat op die kant van die dorp deurloop en
onvermydelik 'n positiewe inspuiting vir
besighede op die dorp beteken.
Vanweë sy ligging is die gasvryheidsbedryf op

Karaktervolle geboue in hoofstraat deur ondernemings
van buitelanders beset
Foto: Johann Dannhauser

Sakenuus

• Redaksie
In die karaktervolle straat op die dorp, D'Urban
Row, het 'n nuwe topklas restaurant Inni Kraal
onlangs geopen in 'n pragtig-gerestoureerde gebou
en met Hein en Marlene Piek aan die stuur. Die
restaurant is op die grondvloer, terwyl op die eerste
vloer 'n byderwetse skoonheidsalon, Beau Monde
Hair & Beauty, is met o.a. haar- en naelversorging
onder professionele bestuur.
Colesberg Apteek het 'n nuwe eienaar in die
persoon van Kobus Lausberg, wat die apteek by
George Heunis oorgekoop het en vanaf 1 Mei
2017 bedryf. Kobus met sy vrou Cecile en hul
twee seuntjies kom vanaf Kemptonpark en het
besluit om die stadslewe vir die voordele van die
platteland te verruil.
Kobus sê Colesberg is vir hulle 'n opwindende
avontuur en hulle wil graag help opbou aan die
platteland. Hy sê ook Colesberg Apteek streef om
in alle opsigte dienste vergelykbaar met die beste
te lewer. Afhangende van die ondersteuning sou hy
graag meer mense in diens wil neem.
Nommerpas Skoenwinkel is 'n spesialiswinkel

met 'n lang baanrekord onder Eddie Nel terwyl P.
Olls Oogkundiges die streek bedien, ook met hul
tak te Middelburg. Karoo Biltong is insgelyks 'n
spesialiteitswinkel reeds bykans twee jaar deur
Charl du Plessis suksesvol bedryf. Hulle doen o.a.
vleisverwerkings vir slagtings uit die streek wat in
'n abattoir gedoen is.
Horse & Mill restaurant, kroeg en verblyf is een
van die mees tradisieryke besighede op die dorp.
André Joubert verskaf rekenaardienste vir die
streek.
Interessant is die geskiedenis van Colesberg
Lodge, wat strek oor bykans 141 jaar. Geleë in die
hoofstraat Kerkstraat, het dit in 1876 begin as die
Central Hotel. In 1994 het Frederik Steynberg dit
oorgekoop en in 1997 die naam verander na
Colesberg Lodge. Sy seun Ulrich het as seun in die
hotel help werk, eers deeltyds as portier en later in
die kroeg en vanaf 2007 voltyds in die bestuur. Toe
sy vader einde 2012 oorlede is, het hy as eienaar
oorgeneem. Die hotel is bekend vir sy
onberispelike netheid en diens.

KAROO BILTONG

die dorp sterk, met minstens 54 gastehuise en 'n
totaal van sowat 2 000 beddens. Daar is ook talle
CHARL DU PLESSIS
besienswaardighede en geskiedkundige plekke
084 403 5600
in en om die dorp.
'n Kenmerk van Colesberg vandag is die
BILTONG
kosmopolitiese samestelling van die inwoners,
DROË WORS
met talle Pakistani's, Bangladesjies, Chinese,
CHILLIE BITES
Nigeriërs en ander buitelandse nasionaliteite wat
GESKENKE
hulle op die dorp gevestig het en talle besighede
WILDS BEWERKING
bedryf, meesal in die hoofstraat, Kerkstraat. Dit
EN VELE MEER
word gesê dat een van die Pakistani's reeds ONS VOORSIEN IN JOU BEHOEFTES NET DIE BESTE
ongeveer 15 eiendomme op die dorp gekoop het. ONS DOEN VLEIS VERWERKING EN VERPAKKING VIR PRIVATE KLIËNTE
Die dorp het uiteraard ook sy skadukant met
voorkomste van werkloosheid, armoede,
prostitusie, dwelms, ens. Die relatiewe nuwe
Vir al jou
Manne Dipico provinsiale hospitaal op die dorp
is in 'n swak toestand wat dienslewering betref.
Die huidige demograﬁese proﬁel van
• Rekenaars
Colesberg is ongeveer 20 000 plus inwoners
• Randapparatuur
waarvan sowat 68% swart, 25% bruin en die res
• Bekabeling
ander identiteite. Terwyl daar aan die een kant 'n
• Netwerke
soort weemoed oor hierdie karaktervolle dorp
• Tegniese bystand
hang oor glorie van vergange jare, is daar aan die
André Joubert
ander kant 'n lewenskrag sigbaar wat dui op
ontwikkeling vorentoe en boontoe, soos blyk uit
082 624 5136
die adverteerders in hierdie fokus.

rekenaarbehoeftes

tot jou diens!

Horse & Mill
Bellstraat 2, Colesberg

www.horseandmill.co.za

an
k aisie
y
R rad
t

• Restaurant
• Engelse kroeg
• Akkommodasie

Tel: 051 753 0406 Cell: 072 272 7247
info@horseandmill.co.za
Slaap R275 p.p. deel / R375 enkel

20
NOMMERPAS Kerkstraat
Colesberg
SKOENWINKEL 051 753 0646
Spesialis dames- en mansskoene
Wye verskeidenheid handelsname @
bekostigbare prys onder een dak.

Kerkstraat 32 | Colesberg

• Ruim kamers met alle fasilitieite • Konferensiegeriewe
• A la carte restaurant • Kroeg • Uiters sentraal
Die trots van ‘n
familiebesigheid onder
Ulrich & Chantelle Steynberg

051 753 0734 | info@colesberglodge.co.za

www.colesberglodge.co.za

Toverberg Gastehuise
In die hartjie van Colesberg, baie privaat, ‘n
aantal pragtig-gerestoureerde dorpshuisies,
1 & 2 slaapkamers met alle geriewe.

Ervaar karaktervolle Colesberg!
Charl Cilliersstr. 4 | Colesberg toverberg@mweb.co.za
051 753 0422 | 072 427 2934 www.toverberg.co.za

Colesberg Apteek Kerkstraat 18
051 753 0618 | colesberg@mjvn.co.za

Colesberg

Onder nuwe eienaarskap van Kobus Lausberg
Ons is gekontrakteer om voorskrifmedikasie
vir groot mediese fondse teen
mededingende pryse te verskaf
• Hanteer ook voorskrifte vir meeste ander
mediese fondse
• Nuwe voorrade rakmedikasies
• Geskenke

Kobus nooi alle lede van mediese fondse om met hom
hul voorskrifbehoeftes te kom bespreek

P. OLLS OOGKUNDIGES
Colesberg

Middelburg

Van Reenenstraat 27
Kerkstraat 20a
049 842 1127
051 753 1607
Christine Schoeman Ilze Olls(Legg)
B.Optom (UFS)

Oogspesialis
besoek Colesberg
elke 4 maande

B.Optom (RAU) FOA(SA)

Goeie diens @

bekostigbare pryse!
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Vanderkloof
Nuusbrokkies
• Redakteur

Waar Vanderkloof, geleë aan die tweede grootste
dam in SA, gedurende wintertyd stil is wat betref
andersins bedrywige watersporte, word die
omgewing tans gekenmerk deur 'n bedrywige
jagseisoen. Die jagbedryf in die streek is hoogs
winsgewend met o.m. Amerikaanse en Europese
jagters wat die gunstige dollar / rand wisselkoers
in hul guns deeglik benut wat betref besigtiging,
jag en verblyf op goedingerigte jagplase.

Op die dorp self het die plaaslike Belastingbetalersvereniging 'n inisiatief geloods om
gemeenskapsveiligheid te organiseer. Die idee is
om 'n struktuur tot stand te bring wat inskakel by
OVD Veiligheid en met die oog hierop word 'n
gemeenskapsvergadering in Augustus beplan.
Vir meer besonderhede kontak Len de Jager by
lendejager@gmail.com of 083 370 8862.

Langs Vanderkloof, Rolfontein Natuur- en Wildreservaat - met volop
wild en natuurskoon altyd besoek werd.

www.okfoods.co.za
Vir al jou kruideniersbehoeftes
Bakkery - so goed as tuisgebak
Ons eie Vleismark in die winkel
Vars groente en vrugte
Samba-kaarte en OK Loyalty-kaarte

Superior

Kalossiestr. | Vanderkloof
Luukse verblyf op damoewer met panoramiese uitsig.
Ontbyt en aandete op aanvraag.

Hetta 083 300 7208

waterfrontguesthousevdkloof@gmail.com
of hettapb@yahoo.com

Maan. - Sat.: 07:30 - 19:30
Son.: 08:00 - 13:00 en
17:00 - 19:00

Dawid en Melinda
Vanderkloof
053 664 0000 Voortdurende promosies! tot jou diens

Susan Marais
076 330 3250
susan@bostoe.co.za
Tel: 084 200 1164

Enige Bouprojekte
Ja nn ie Ba rnar d
Sel: 083 450 0670

Vanderkloof • Noord-Kaap
PRIVAAT KAMPEER- EN
ONTSPANNINGSOORD
SLEGS 7 KM BUITE
VANDERKLOOFDAM
OP DIE OEWER VAN
DIE ORANJERIVIER

Philippolis
• Redaksie

Kardoesie is die naam van 'n nuwe nie net tuisnywerheids-produkte van
Nuwe
veeldoelige besigheid wat vandeesmaand op verskillende plaaslike produsente verkoop
Philippolis open. Die entrepreneur is Marthie word nie, maar dat enige een in die wyer
besigheid van
Heerden, wat in Voortrekkerstraat voor streek wat produkte het om te bemark,
die BKB-gebou 'n huis ingerig het waarin welkom is om van Kardoesie gebruik te
open
o.m. 'n kofﬁewinkel, tuisnywerheid, maak.
kunsuitstalling en nog meer is. Sy beskryf dit M a r t h i e k a n g e k o n t a k w o r d b y
op dorp as 'n klein plattelandse “mall” en sê dat daar devosmarthie@gmail.com of 076 482 0429.

THE SHOP

Voortrekkerstr. 23
Philippolis
Die oudste winkel in die Vrystaat

Kunsgalery & handelaar
• Antieke meubels
• Skone kuns (ﬁne art)
• Skaars en antieke boeke
(selfs so oud as 300 jr.)
• Versamelaarsitems

Eienaar Craig Lyall
082 929 5525

5 km buite Philippolis op die pad na Colesberg is Waterkloof en in besonder
die Waterkloof Brouery en Padstal, waar by die mense op hierdie foto gekuier
kan word: Van links, Koos Retief, Johan Ferreira en Corrie & Pierre Jacobs.
Selnr. van Pierre 084 643 0602.
Foto: Johann Dannhauser
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Orania

Digitale formaat vir Ora

Veiligheidsindaba
Proaktief eerder as reaktief
• Johann Dannhauser
Tydens 'n vergadering Maandagaand 26 Junie
2017 te Orania is die omvattende
veiligheidsplan en gepaardgaande strategie
b e k e n d g e s t e l w a t O V D Ve i l i g h e i d a s
geregistreerde veiligheidsmaatskappy die
afgelope agt maande vir Orania en sy
omliggende gebied ontwikkel het. Dit sluit in
proaktiewe gebeurlikheidsbeplanning, 'n
AfriForum-gekoppelde buurtwagstelsel en 24/7
kamera monitering van die dorp en sy toegange.
Op die vergadering het Flip Buys, voorsitter
van die Solidariteit Beweging, ook
gedetailleerde terugvoering gegee oor
eerstehandse waarneming en navorsing van die
onlangse Coligny-onluste en watter lesse
daaruit te leer is. Hy het ook aan die hand
gedoen hoe Orania lesse uit Coligny met vrug
kan toepas.
In 'n onderhoud later met Ditsem Nuus het
André Coetsee, direkteur van OVD Veiligheid,
gesê omdat 'n gemeenskap vandag so wyd
versprei is, word hulle deur misdaad geraak,
ongeag waar dit ook al plaasvind. Daarom volg
OVD Veiligheid, gesetel te Orania maar met
streeksreikwydte en selfs nasionale skakeling,
'n holistiese benadering wat die totale
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omringende gemeenskap insluit.
Volgens Coetsee kan misdaad net suksesvol
bekamp word indien proaktief eerder as reaktief
opgetree word. Dit vereis dat potensiële
misdaad sover doenlik geïdentiﬁseer word
voordat dit uitgevoer word en dat dit dan
voorkomend bekamp word.
Dit is egter slegs moontlik indien daar,
enersyds, positiewe samewerking is van al die
segmente van die wyer gemeenskap en,
andersyds, doeltreffende kommunikasielyne is
tussen die gemeenskap, die SA Polisiediens en
die betrokke private veiligheidsinstansies. Dit
word bewerkstellig deur die sg. “goue
driehoek” bestaande uit die SAPD, die
gemeenskap en private veiligheidsinstansies.
Coetsee doen 'n beroep op alle gemeenskappe
in die streek rondom Orania, te wete Hopetown,
Vanderkloof, Petrusville, Luckhoff en Wanda,
om op georganiseerde wyse in te skakel by die
veiligheidsnetwerk wat reeds gevestig is tussen
die SAPD, OVD Veiligheid en Projek Nehemia
as die gemeenskapsveiligheidsprojek van
AfriForum.
Coetsee kan gekontak word by (053) 207 0069
of 082 464 1786 of veiligheid@orania.co.za.

• Redaksie
Te Orania het die plaaslike OSK-bank (Orania
Spaar en Krediet Koöperatief) die Ora as
“geldeenheid” ontwikkel, onder streng toesig
van die SA Reserwebank en wat in Orania in
waarde gelykstaande aan die Rand is. Dit is dus
in wese 'n koeponstelsel, maar dien in Orania as
betaalmiddel naas die Rand.
Nou is Dawie Roodt, hoofekonoom van The
Efﬁcient Group, besig om in oorleg met die
OSK die Ora te digitaliseer waarin
laasgenoemde kan ontwikkel en deel wees van
'n nuwe era waarin geld geprivatiseer word.

Karooland Nr. 5 Olienhoutrylaan, Orania
www.proviand.co.za • Tel. 072 686 2734

itsSpesialietette
super
Waar ons is - Groente & vrugte
Poskantoor
Eureka
Hardeware

Die Proviand

- Vleis & biltong
- Melk, kaas & jogurt
- Brood & eiers
Maan tot Vry: 07:00 - 18:00
Sat: 07:00 - 14:00
Son: Gesluit

Skakel in by die

veiligheidsnet
rondom Orania

Bedien ook Vanderkloof,
Hopetown, Philipstown
en Petrusville

Die
CrAzY Store
van die
Bo-Karoo

Wonings | Individue | Plase | Kantore | Sakepersele
• Installeer alarms
Paniekknopies
• Elektroniese hekke • Geslotebaan TV
Noodparamedies • Gewapende reaksie
• Sentrale beheerkamer
Bekostigbare tariewe Gratis kwotasies

Komloerie
Saffierstraat 87 | Orania

NUUT Vir ‘n warm winter!
Kinder - Groot verskeidenheid komberse
klerekas!!
Winterlakens
In voorraad
en neem ook
bestellings

Unique Touch 4-stuk lakenstel
Kuns kuierkombersies
Kussings
Bondsonic Halogen verwarmers
Ceramic Tube verwarmers
Economo-Heat elektriese komberse
En vele meer!
Volg ons op FB

vir gereelde nuwe
aanbiedinge
Jeanette

‘n Ora-noot.

Voorlopig word nie 'n nuwe Bitcoin beoog nie,
maar slegs 'n toep oftewel “app”. Die
ontwikkeling vorm deel van Roodt se doktorale
navorsing in elektroniese betaalstelsels.

Skakel Kobus
053 207 0069
veiligheid@orania.co.za
& span
Beheerkamer
060 501 7877
Noodnommers
053 207 0089

tot jou diens

Tel: 053 207 0103 | Sel: 082 872 3348 | Epos: komloerie@gmail.com

Veiligheidsmaatskappy geregistreer by

Luukse
kamers met
rivieruitsig
Die Oewer, Orania

Uitstekende venue vir troues, konferensies,
afsluitings, ens.
Kom geniet ook: Motorﬁetsritte Kajakvaarte
Vlotvaarte • Gyrokoptervlugte • Waterski • Trapﬁetse

053 207 0016 • 072 567 4329
navrae@oraniahotel.co.za • www.oraniahotel.co.za

ET KOOP

Oewerhuisies
Orania

Vir inligting kontak
Johan Pawson
082 441 8813 /
jeanette_pawson@hotmail.com

Steen vir steen
help ons bou aan Orania
en ons streek

K
OLYFPAR
verblyf.

rnag
Selfsorg oo met ons
g
in
Behuis
le.
eie materia

Verskaf in en
Orania
ORANIA BETONWERKE rondom

Jannie - 082 573 4575 • Johan - 073 423 4126
jannie@lwo.co.za
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Bergﬁetsry snelgroeiende sport

Sportﬂitse
• Wimbledon 2017 het op 3 Julie afgeskop te
midde van groot opwinding oor wie vanjaar
bo gaan uitkom in die verskillende
kategorieë. Die toernooi, een van die
grootste sportskouspele op aarde, eindig op
16 Julie. In die mansenkelspel is die
verdedigende kampioen Andy Murray van
Brittanje topgekeur, terwyl onder die vroue
Angelique Kerber (Duitsland) nr. 1 gekeur
is – in die afwesigheid van die swanger
verdedigende kampioen Serena
Williams.Die stryde is egter wawyd oop en
is Wimbledon beroemd en berug vir sy
verrassings. Totale prysgeld van R518
miljoen is op die spel, terwyl intussen 28
000 kg aarbeie en 86 000 roomyse by die
toernooi verorber word.
• Tetoniese rugbyskuiwe met die Cheetahs
en Kings wat hul Super-status verloor en
nou by die Europese Pro 14 liga inskakel,
terwyl Cheetah-breier Franco Smith
terselfdertyd oorspring na die Leeukamp
om die vakature gelaat deur Johan
Ackermann te vul. So bly Smith in Supergeselskap, waar sy mede-Springbokhulpafrigter Brendan Venter hom by hom

• Sportredaksie
Bergﬁetsry is vanweë die uitdaging wat die
aktiwiteit bied, asook die feit dat dit deur jonk
en oud beoefen kan word, 'n sport wat vinnig
toeneem in gewildheid. Dit vereis krag, balans
en vaardigheid om met 'n mensaangedrewe
masjien allerlei hindernisse in die natuur te
oorkom, veral as dit midde in 'n mededingende
ren op 'n nou voetpad moet gedoen word.
Veldwedrenne is die algemeenste dissipline
van bergﬁetswedrenne, maar kry minder
dekking as bergaf-ﬁetsrenne (downhill cycling)
omdat dit sigself nie vir TV-dekking leen nie.
Tog is veldwedrenne gewilder en neem meer
mense daaraan deel vir ontspanning of in 'n
mededingende hoedanigheid. Veldwedrenne
word sedert 1996 as Olimpiese sport beoefen as
die enigste vorm van bergﬁetsrenne wat as sulks
erken word.
Die XC tipe veldwedrenne het agt formate:
XCO = Olimpiese formaat / XCM =
Marathonformaat / XCP = Punt-tot-Punt
formaat / XCC = Kortbaanformaat / XCE =
Eliminasieformaat / XCR = Aﬂosformaat / XCS
= Skofformaat / XCT = Tydtoetsformaat. Die
enigste verskil tussen die XCM en XCP formate
is dat eersgenoemde by dieselfde punt begin en
eindig, terwyl XCP by twee verskillende punte
begin en eindig.
Die DH tipe veldwedrenne het twee formate:
DHI = Afdraande individuele formaat en DHM
= Afdraande massabeginformaat.
In Four Cross, wat afdraande
eliminasiewedrenne vervang het, begin 4
bergﬁetsryers gelyktydig op 'n moeilike
afdraande baan en die eerste persoon oor die
wenstreep is die wenner. Hierdie formaat van
veldrenne het egter nog nie werklik posgevat in
Suid-Afrika nie.
Die XCM formaat is ongelooﬂik gewild in
Suid-Afrika, terwyl die XCO formaat die
gewildste is in Europa. Die rede vir die
gewildheid in SA is die ruimte en sonskynweer
d a a r v o o r. N a s i o n a l e e n p r o v i n s i a l e
kampioenskappe word jaarliks gehou vir beide
die XCM en XCO formate.

dit wat saakmaak

Terwyl daar 'n menigte kompetisies, renne en
ligas vir seniors en juniors in die land is, lok
bergﬁetsry in hoërskoolligas in Gauteng tot 350
inskrywings. Die Cape Epic bv. as die wêreld se
bekendste XCS-veldwedren oor 8-dae en 700
km trek jaarliks sowat 1 200 inskrywings.
Die sport het ook al in SA sy legendes
opgelewer soos bv. wyle Burry Stander, Greg
Minnaar, Johann Potgieter en andere. Daarby
het die sport ook al hoogs gekommersialiseer
geraak wat betref tipe ﬁetse, toerusting,
prysgeld vir kompetisies, borgskappe en
beroepsjaers.
Daar is natuurlik veel meer oor hierdie
groeiende sport te sê, maar hierdie oogopslag is
slegs om 'n idee te gee.

aansluit. Intussen neem Rassie Erasmus die
leisels oor as operasionele hoof van Saru.
• In die 104de Tour de France wat op 1 Julie
in Duitsland begin het en 3 540 km later op
23 Julie in Marseille, Frankryk, eindig, is
die hoop vir SA glorie op die volgende vier
jaers, met hul spanne in hakies: Daryl Impey
(Orica-Scott), Reinardt Janse van Rensburg
(Dimension Data), Jaco Venter (Dimension
Data) en Louis Meintjes (Emirates). Tot
dusver ﬁgureer hulle nie in die voorste
bondel nie, maar daar lê nog 'n lang trek
voor.
• Wa t g a a n a a n m e t d i e P r o t e a manskrieketspan? Nadat hulle gevorder
het tot bo-aan die wêreldlys, het hulle lelik
gevou in die Kampioenetoernooi in
Engeland, om net daarna deur die Engelse in
die kortformaat in die grond gevryf te word.
Nou het hulle in die meerdagreeks teen
Engeland op Lords skande gemaak. Wat
presies aangaan rondom AB de Villiers, Faf
du Plessis en Russel Domingo met hul
onderskeie kom en gaan, is nie duidelik nie.
Wat wel duidelik is, is dat wat motivering
betref, daar een groot lugleegte is.
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Makelaars in die plaaslike eiendomsbedryf

Verskeidenheid vir elke behoefte!

Hopetown

Huis en erwe in Hopetown,
Orania en Strydenburg.
Plase - besproeiing, vee, wild, ens.
Kontak ons ook vir vinnige verkope!

Estie Schutte: 082 306 5451, Thinus Schutte 092 444 6172, Hennie Koekemoer 082 468 6932
(T) 053 203 0264 Epos hopetown@seeff.com www.seeff.com

Adverteer in Ditsem Nuus
Jou kanaal om Afrikaans-sprekendes met
koopkrag in sentraal Suid-Afrika te bereik!

Gratis byvoordele vir adverteerders
Skakel (051) 436 0552 / 082 773 2150
advertensies@ditsem.net
www.ditsem.net

