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SUPERMAAN 
Die supermaan het weer die wêreld op hol.  “Die bygelowiges tussen ons moet hierdie naweek oppas vir die 
supergroot weerwolwe”, het die Time tydskrif gewaarsku.  Dit was sekerlik tong-in-die-kies gesê maar dit is 'n 
feit dat die nuus media die verskynsel buite verband opgeblaas het.  Dit verleen dalk waardigheid aan die ANC-
regering se klagtes oor die gedrukte media! 

Wat is die feite?  Die maan beweeg in 'n elliptiese baan om die aarde en een keer per jaar beweeg hy op sy 
naaste aan die aarde verby.  Hierdie jaar was dit Mei-maand se beurt en dit beteken dat die maan omtrent 8% 
nader aan die aarde was as die gemiddelde afstand.  Dit beteken wel dat die maan groter sou vertoon het, maar 
dit is so gering dat die ongeoefende oog dit glad nie sal kan onderskei nie.  Mens moet 'n gesoute maankyker 
wees of van meetinstrumente gebruik maak om die verskil in grootte raak te sien.  Dit beteken ook dat die maan 
effens helderder sou voorgekom het maar weereens sou dit so gering wees dat mens dit nie met eerlikheid kon 
waarneem nie.  Die vergelykende foto hierbo wys die verskil en daar kan mens net-net sien dat die een groter is 

as die ander.  Ek het heelwat mense hoor vertel dat 
hulle duidelik kon sien hoe geweldig groot die maan 
daardie aand was.  Die krag van die verbeelding – as 
die media sou voorspel die maan gaan supergroot wees 
wanneer hy eintlik op die vêrste draaipunt is, sal 
hierdie selfde mense ook hoog en laag sweer dat die 
maan geweldig groot was!  

Die een voordeel van hierdie media opsweping is dat 
dit mense wat nooit die wonder van die sterrehemel 
waardeer nie, noop om vir net een aand bietjie op te 
kyk en die wonder van die Skepping te aanskou.  

BRIEWE/LETTERS 
TEL/FAKS:  049 844 0135                                SMS:  072 388 9284  
 
EPOS:  renetheron@mweb.co.za  
POSADRES:  Voortrekkerstraat 30, Murraysburg, 6995 

 

Skuilname mag gebruik word, maar alle briewe moet vergesel wees van ‘n naam, adres en handtekening. 
Die redaksie behou die reg voor om briewe te verkort of te verwerp.  Die sperdatum vir bydraes is middel van die maand. 

 
 
 

VAN DIE REDAKSIE ....................... 
 

Ongetwyfeld die hoogtepunt van verlede maand se gebeure was die 20ste verjaardag van 
Murraysburg se jaarlikse jagkompetisie.  Toe die instelling 20 jaar gelede ontstaan het, was 
die jagkompetisie maar net een van die hoogtepunte van die destydse “Mensfees”.  
Uiteindelik het die “Mensfees” weens te veel inmenging van buite organisatories begin 
disintegreeer maar die jagkompetisie het bly voortbestaan en danksy die sterk en goeie 
leiding van die Landbougenootskap van krag tot krag gegroei waar dit vandag een van die land 
se mees gewilde byeenkomste is.   Een van die jagters van doer ver anderkant die Limpopo 
het aan my gesê hy het nou 1200 km gery net om twee skote te kom skiet en hy moet nog 
terugry ook.  Maar hy het ook met oortuiging bygevoeg “dit is oor-en-oor die moeite werd, 
dis só lekker”.  Veels geluk aan Paul, Estelle, Alec en al julle mede-orgniseerders van destyds.  
Julle het ‘n ware nalatenskap waarop Murraysburg trots is in julle spore gelaat. 
 
 
 
 
 



-‐	  3	  -‐	  
	  

Amore Bekker inspireer 
Murraysburg 

Amore Bekker, bekend deur haar program op RSG,   
se besoek aan Murraysburg en haar gesprek oor die 
balans wat sy te midde van trauma en pyn in haar 
lewe gevind het, was vir al haar toehoorders 'n 
inspirasie. 

 

Sy het Murraysburg as spesiale gas van die 
jagkompetisie besoek aangesien sy by die eerste 
jagkompetisie 20 jaar gelede, wat sy en dr. Chris 
Barnard bygewoon het, onder andere die jagters se 
pryse oorhandig het.  Hierdie keer het sy op die dag 
ná die jagkompetisie haar gehoor by Huis Spitskop 
in kykie in haar diepste wese gegee. 

 

Sy noem die eerste twee jaar van 'n verhouding 'n 
bemarkingsfase, dié van „Moonlight and Roses“, 
wanneer jy vir alles kans sien en soms blind vir die 
werklikheid is.  Aldus Bekker word die derde jaar 
deur "Daylight and Dishes" gekenmerk.  Wanneer 
'n verhouding dié jaar oorleef het, lyk 'n mooi 
toekoms saam moontlik. 

 

Toe sy na drie jaar besluit dat sy haar verhouding 
met dr.Robbie Nut wil laat werk, het sy sonder rede 
depressief begin voel.  Sy was seker dat iets 
vreesliks sou gebeur en dat die lewe té vinnig 

verbyspoed.  Sy het begin fokus op wat werklik 
saak maak.  Op 12 Desember 2009 het dr. Nut gaan 
vlieg terwyl sy beplan het om kersgeskenke te 
koop. 'n Oproep van haar skoonsuster het haar hele 
lewe omgekeer.  Dr. Nut het in 'n vliegongeluk 
omgekom. 

 

Die skok was baie groot, maar haar brein het haar 
op 'n manier beskerm sodat sy met haar werk en 
haar lewe kon aangaan.  As vriendin van 'n 
gestorwene is die situasie nog anders as wanneer jy 
die weduwee is.  Al dink jy dat jy in beheer is, is dit 
nie werklik so nie.  Sy kon nou verstaan hoekom 'n 
gestorwene in sommige kulture sleggesê word, 
want herinneringe aan die goeie tye het vlae 
hartseer gebring. 

 

Sy het gemerk dat haar vriende en kollegas nie 
graag oor die gebeure of haar verlore geliefde 
gepraat het nie, al het sy daarna gesmag om oor 
hom te kan praat.  Niks wat iemand in so 'n situasie 
vir jou sê, help jou nie. Sy was by tye so hartseer 
dat sy vir God begin vrae vra het en uiteindelik by 
Hom skuiling gesoek het.  Sy kan Hom net bedank 
dat Hy in haar lewe ingegryp het en haar geleer het 
dat liefde wat van Hom kom, en nie tyd nie, die 
wonde van verlies genees. 

 

Wanneer dit moeilik is om 'n geliefde se dood te 
verwerk, is dit God se doel dat ons nogtans die lewe 
sal assimileer, dit sal geniet en ons pad sal vind.  In 
haar geval het sy besef dat sy moet eet om haar 
liggaam sterk te hou sodat sy kan praat en haar 
werk met blydskap doen.  Sy het immers rede vir 
blydskap daar sy besef het dat daar danksy God tog 
perfekte balans en orde ten spyte van die pyn en 
verwoesting is. 

 

Sy moedig almal aan om eerlik in hul pyn te wees, 
hulle hartsbehoeftes te ken en dit na te volg, want 
dan kan jy na 'n nag van gebrokenheid weer 
opstaan. 

  
Die diep blik in Amore Bekker se traumatiese 
ervaring en haar verwerking daarvan was vir elke 
teenwoordige  besielend.  Haar sprankelende en 
vrolike optrede 'n bewys van die egtheid van haar 
belewenis van perfekte balans.  Sy verlaat 
Murraysburg vergesel van almal se mooiste wense! 
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Suzette Celliers bederf 
Spitskopinwoners 

 
Die afgelope naweek het Huis Spitskop en die 
Murraysburggemeenskap ware omgee beleef.  Suzette 
Celliers, ABSA se Bemarkingsbestuurder Oos-en 
Suid-Kaap, het Huis Spitskop en Murraysburg die 
afgelope naweek met 'n besoek verras.  Alhoewel 
ABSA sy borgskappe ingekort het en nie meer die 
jagkompetisie borg nie, het Suzette in haar 
persoonlike hoedanigheid by die jagkompetisie kom 
help en Huis Spitskop besoek. 
 

Gedurende die afgelope agt jaar het die inwoners 'n 
baie besondere plek in Suzette Celliers se hart 
verower en het sy vir hulle al sinoniem met die 
jagkompetisie en omgee geword. Sy het dan ook geen 
moeite ontsien om saam met haar man, Retief, wat 
altyd  'n borgskap van die Nelson Mandela Metropool 
Universiteit vir die jagkompetisie bemiddel, na 
Murraysburg te kom.  Vrydag het sy weer eens die 
hele dag en 'n groot gedeelte van die aand by die 
jagkompetisie gehelp en Saterdag het sy Huis 
Spitskop besoek. 

 

Sy het afgesien van 'n groot hoeveelheid doeke, 
pakkies Prep en Wet Wipes ook vir elkeen van die 50 
inwoners en 27 personeellede 'n geskenksakkie 
gebring.  Wit vir die personeel en rooi vir die 
inwoners. In die rugsakkie was vir elke inwoner 
toiletware van oor die honderd rand asook 'n pak 
lekkers en sjokolade.  Om jou eie toiletware van goeie 
gehalte te hê, is vir die meeste inwoners 'n wonderlike 
luukse en die soetgoed heerlike bederf.  Die 
personeel, wat so dikwels as vanselfsprekend aanvaar 
word, waardeer dit dat daar ook spesifiek aan hulle 
gedink is. 
 

Graag wil Huis Spitskop langs hierdie weg Suzette 
Celliers en die inwoners van Port Elizabeth, wat 

bygedra het, vir hierdie wonderlike geskenke bedank. 
Omgee het deur Suzette Celliers tasbaar geword. 
 

Beaufort-Wes se Maxi-span 
behaal voltal 

Die hoogtepunt van die rolbaldag deur Murraysburg 
aangebied vir spanne van verskeie buurdorpe, was die 
voltal wat die Maxi-span van Beaufort-Wes behaal 
het.  Dit was 'n uitsonderlike prestasie en is elke 
spanlid deur Santam, danksy sy ooreenkoms met 
rolbalklubs, met R2 000 beloon.  Wat 'n mooi gebaar 
van SANTAM!  Die spelers waardeer die onverwagte 
meevaller terdeë. 
 

Van die twaalf besoekende spanne het sommiges van 
Beaufort-Wes, Graaff-Reinet, Nieu-Bethesda, 
Richmond en Victoria-Wes gekom.  Nie net John 
Swanepoel, die klubpresident, se 
verwelkomingswoorde nie, maar veral ook die 
pragtige herfsweer het tot die goeie gees bygedra.  
Danksy Murraysburg se gasvryheid is daar nie net 
lekker gespeel nie, maar net so gesellig saamgekuier 
en het vrygewige borge gesorg dat min spelers met leë 
hande moes huis toe keer. 'n Hartlike dank aan Don 
van Wyk, Johannes van Heerden van Murraysburg 
KVB, Alet Slabbert van PSG Graaff-Reinet, Jaco van 
Heerden van Vastrap Grondverskuiwingswerke, 
Alwynhoektrust, Graaff-Reinet Slagpale en Karoo 
Natal Slagpale 

. 
Robert Scott se span van Graaff-Reinet het met die 
louere weggestap, terwyl René Immelman se 
Victoria-Wesspan in hulle nekke geblaas het.  
Murraysburg was tevrede met 'n beskeie derde plek.  
Die werklike wenner was die goeie gees wat geheers 
het! 
 

Dit was vir Murraysburg 'n voorreg om die besoekers 
te kon ontvang en te kon ervaar dat die saamspeel en 
saamkuier vir alle betrokkenes pret en ontspanning 
was. 

Die Murraysburgspan 
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Kaapse Rebel van 
Murraysburg se graf 

gevind 
  
Die graf van Matie Liebenberg, ’n Kaapse rebel in die 
Anglo-Boereoorlog (1899-1902) en die enigte rebel 
van Murraysburg wat in die oorlog gesneuwel het, is 
volgens alle aanduidinge in die Vrystaatse distrik 
Zastron gevind.  Dit was langer as ’n eeu onbekend 
waar sy graf is. 

 

Mnr. Thabo Kruger, ’n ou inwoner van Zastron wat al 
jare lank ’n studie van die Anglo-Boereoorlog maak, 
het sowat tien jaar gelede op die plaas Elandskloof op 
die graf afgekom.  Die plaas is sowat 35 kilometer oos 
van Zastron en verskillende gedeeltes van die 
eiendom behoort aan mnre  Hennie Swanepoel en Reg 
Henning. 
 

Liebenberg het as rebel in die Brits-beheerde 
Kaapkolonie aan die kant van die Boererepublieke 
van die Vrystaat en Transvaal teen die Britte geveg.  
Hy is op 20 September 1901 op Elandskloof, destyds 
bekend as Kwaggafontein, doodgeskiet in ’n geveg 
tussen die Boere en die Britte.  Die Boerekommando 
was onder bevel van genl. P.H. (Pieter) Kritzinger, ’n 
Vrystater wat tydens die oorlog ook in die distrik 
Murraysburg bedrywig was. 
 

Die Boere het die geveg oortuigend gewen.  
Besonderhede oor die geveg en die gebeure wat 
daarmee verband hou, word beskryf deur die 
vryskutjoernalis Mike Burgess in die artikel “Toe 
Kritzinger toeslaan op Kwaggafontein . . .” in die 
jongste uitgawe van die tydskrif Landbouweekblad (5 
Junie 2015).  In die artikel word ook bekend gemaak 
van Liebenberg se graf wat gevind is. 
 

Inligting oor die geveg en Liebenberg se dood 
verskyn ook in die boek In die Skaduwee van die 
Dood (1939) deur ds R.D. (Roelof) McDonald.  
Laasgenoemde, ’n veldprediker by die kommando, 
skryf Liebenberg is deur die kop geskiet en het 
onmiddellik gesterf.  Die Murraysburger was al Boer 
wat gesneuwel het in die geveg waarin die Britte 
verslaan en ’n aantal van hulle omgekom het.  Ná die 
oorlog was ds McDonald van 1905 tot 1911 
Nederduitse Gereformeerde leraar op Murraysburg. 
 

Mnr. Kruger sê hy het Liebenberg se graf sowat tien 
jaar gelede gevind toe hy die terrein van die geveg 
besoek het.  Die Britse soldate wat gesneuwel het, se 
grafte is bymekaar digby die gevegsterrein, terwyl 
Liebenberg se graf alleen sowat 70 meter van die 
Britse grafte is.  Hy sê dit is vanselfsprekend dat die 

Boere hul gesneuweldes afsonderlik van dié van die 
vyand op die slagveld sou begrawe.  Voorts was die 
omgewing van die slagveld nooit bewoon nie en kan 
dit dus nie ’n graf van ’n plaaslike inwoner wees nie. 
“Die graf kan niemand anders as Matie Liebenberg 
s’n wees nie,” sê mnr Kruger. 
 

Al besonderhede wat oor Liebenberg se verbintenis 
met Murraysburg bekend is, is dat hy as ’n Kaapse 
Rebel van die dorp afkomstig was.  In die 
gedenkpublikasie Murraysburg tydens die Anglo-
Boereoorlog (1899-1902) wat deur Charl F. Conradie 
saamgestel is, verskyn die name van 47 
Murraysburgers wat in die oorlog as Kaapse rebelle 
aan die kant van die Boererepublieke geveg het.  
Liebenberg was een van hulle. 

 

Murraysburg was destyds in die Kaapkolonie as die 
rebelledorp bekend.  Die Kaapse koloniale owerheid 
het op die verskillende dorpe dorpswagte gestig om 
die inwoners te beskerm teen die Boeremagte wat die 
kolonie ingeval het. ’n Dorpswag het uit minstens 100 
lede bestaan.  Minstens 25 moes vrywilligers uit ’n 
dorp wees voordat die owerheid ’n verdere 75 soldate 
sou verskaf om die dorpswag voltallig te maak. 

 

Murraysburg, met sy sowat 1 500 wit inwoners in die 
dorp en distrik, was die enigste dorp in die 
Kaapkolonie waar nooit 25 vrywilligers gevind kon 
word nie.  Gevolglik was dit ook die enigste dorp in 
die kolonie wat nooit ’n dorpswag gehad het nie en 
wat ook nooit deur die Britte beset is nie. 

 

Die Boerekommando’s kon dus vrylik deur die dorp 
trek.  Hulle het die “oop dorp” gebruik vir die 
verkryging van voorrade, wapens, inligting en 
mediese hulp.  Boere,veral diegene onder bevel van 
23-jarige Boerekommandant Gideon Scheepers, het 
die winkels teen die einde van Junie 1901 leeg 
gestroop. 

 

Scheepers het Murraysburg in daardie stadium feitlik 
geregeer en daar is na die dorp as Scheepersburg 
verwys.  Hy het ook ’n proklamasie uitgevaardig 
ingevolge waarvan Murraysburg tot Vrystaatse gebied 
verklaar is.  Besonderhede oor Scheepers se doen en 
late in die dorp verskyn in die boek Murraysburg 150 
jaar deur Izak Malherbe, Charl Conradie en Alida 
Pienaar. 

 

Britse soldate het Scheepers in Oktober 1901 in die 
distrik Prins Albert krygsgevange geneem.  Hy is in 
Januarie 1902 deur ’n krygshof op Graaff-Reinet 
skuldig bevind aan onder meer moord en 
brandstigting. Op 18 Januarie 1902 het ’n vuurpeloton 
hom net noord van die dorp, langs die Sondagsrivier 
en digby die pad na Murraysburg, tereggestel.  Hy is 
ook daar begrawe, maar sy graf is nooit gevind nie.  	  
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‘n Gedenkteken ter ere van Scheepers is in 1978 daar 
opgerig. 

 

Tydens Scheepers se aanhouding op Graaff-Reinet is 
genl. Kritzinger ook daar aangehou.  Die generaal is 
middel Desember 1901 krygsgevange geneem nadat 
hy in ’n geveg in die kolonie gewond is.  In Maart 
1902 het hy op Graaff-Reinet voor ’n krygshof 
verskyn op aanklag van verskeie moorde op swart 
mense op plase in die distrikte Murraysburg, Graaff-
Reinet, Tarkastad en Bethulie. 

 

Wat die moordklag by Murraysburg betref, is hy 
verantwoordelik gehou vir die dood van twee mans, 
bekend as Jafta en Solomon, albei Britse onderdane, 
op 15 Februarie 1901 op die plaas Grootplaats.  Hulle 
is na bewering op Kritzinger se bevel doodgeskiet. 

 

’n Veldtog is gevoer vir Kritzinger se vrylating, veral 
nadat ’n herrie oor Scheepers se teregstelling ontstaan 
het.  Invloedryke koerante in Engeland en Amerika 
het ook vir hom in die bres getree.  Kritzinger is 
uiteindelik op al die aanklagte onskuldig bevind en 
vrygespreek. 

 

Naskrif:  Belangstellendes in Matie Liebenberg se 
graf by Zastron kan mnr Thabo Kruger by 
selfoonnommer 083 529 0763 bel vir inligting. 
 

         ~ Izak Malherbe ~ 

FOTO-‐BYSKRIF	  
Mnr.	  Thabo	  Kruger	  by	  die	  graf	  in	  die	  Vrystaatse	  distrik	  
Zastron	  wat	  hy	  as	  dié	  van	  die	  Murraysburger	  Matie	  
Liebenberg	  geëien	  het.	  	  Liebenberg,	  ’n	  Kaapse	  rebel	  wat	  in	  
die	  Anglo-‐Boereoorlog	  aan	  die	  kant	  van	  die	  Boere	  teen	  die	  
Britte	  geveg	  het,	  is	  in	  ’n	  geveg	  in	  September	  1901	  daar	  
doodgeskiet.	  
Foto:	  Mike	  Burgess/Landbouweekblad	  
 
 

Boekklub se lede wakker 

Alhoewel ver van die naaste groot sentrum kry die 
lede van die boekklub dit reg om met nuwe 
boekbekendstellings tred te hou en word 
hoogaangeskrewe boeke gereeld aangekoop en 
bekendgestel. 
 

So het Elsie Smuts nou onlangs  Nico Moolman se 
The Boer Whore en Francois Smth se Kamphoer vir 
die klub aangekoop.  Nico Moolman vertel die 
verstommende verhaal van 'n Vrystaatse Boeremeisie, 
Susan Nell, wat in 1946, 44 jaar nadat sy wreed in die   
Winburgkonsentrasiekamp deur Engelse offisiere 
verkrag is, een van haar verkragters in Bangkok, 
Thailand, in die oë gekyk het.  Ironies genoeg was hy 
voorsittende beampte van 'n tribunaal waar vroulike 
slagoffers hul saak teen Japanse en Koreaanse 
offisiere kon stel! 

 

Kamphoer van Francois Smith is een van die finaliste 
vir die W.A.Hofmeyr–prys en handel oor Susan Smith 
se verdere opleiding in Leiden, Holland, waar sy met 
die hulp van mev. Marie Koopmans-de Wet haarself 
as sielkundige bekwaam het.  Sy het na die Tweede 
Wêreld-oorlog as vrywilliger na die aangehoudenes in 
die moordkampe in Burma en Thailand omgesien. 
 

Louise Grobler het nog 'n finalisboek vir die 
W.A.Hofmeyr-prys, Ester deur Kerneels Breytenbach, 
bespreek.  Die mooi Duitse spioen is per trein vanuit 
die destydse Suid-Wes Kaap toe gebring om omtrent 
haar besoek aan dr.D.F.Malan te getuig.  Haar 
getuienis kon die einde van dr. Malan se politieke 
loopbaan beteken het. 
 

Verlede jaar se wenner van die W.A.Hofmeyr-prys 
Klimtol deur Etienne van Heerden is deur Susanna 
van der Merwe aan die boekklub bekendgestel.  Sy 
het reeds kennis gegee dat sy Dan Sleigh se Die laaste  

Louise Grobler en Elsie Smuts 
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goeie man,  wenner van NB-Uitgewers se Groot 
Afrikaanse Romanwedstryd asook Sjinees van 
Etienne van Heerden, wat die tweede plek verower 
het, gaan bespreek. 
 

Alhoewel daar maandeliks minstens een Afrikaanse 
titel behandel moet word, word Engelse boeke graag 
gelees.  So het Elsie Smuts Ken Vernon se Ascent en 
Dissent vir die klub aangekoop.  Vernon het in 1996 
die Suid-Afrikaanse Everest-ekspedisie as joernalis 
van die Sunday Times, die hoofborg, meegemaak.  Ian 
Woodall was die outokratiese leier van die ekspedisie, 
wat nie verloop het soos wat die hoofborg sou verwag 
het nie. 

 

Afgesien van Harry Kalmer se 'n Duisend stories oor 
Johannesburg, nog 'n finalis vir die W.A.Hofmeyr-
prys, het Louise Grobler twee van Ian McEwan se 
boeke bekendgestel.  In Atonement gaan dit oor 
berou, liefde en oorlog, jeugjare en klasverskil asook 
skuld en vergifnis, terwyl die hoofkarakter van The 
Children Act , Fiona Maye, 'n gerespekteerde  en 
uiters bekwame regter van die Hoër Hof is.  Terwyl 
haar huwelik van meer as dertig jaar 'n krisis beleef, 
moet sy die saak van 'n sewentienjarige, wat soos sy 
ouers om godsdienstige redes mediese behandeling 
weier, aanhoor. Haar uitspraak het 'n verrykende 
impak op die seun sowel as haar eie lewe. 
 

So sorg die lede van die boekklub vir 'n wye 
verskeidenheid van leesstof om die winterkoue te 
verdryf. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Uit Juffrou se 
Herrinneringe 

 

Wanneer juffrou Klokkies soggens met Pienk Piet 
skool toe gery het, was dit gewoolnlik met afwagting 
oor wat die dag met die kleinspan sou inhou.  
Sommige dae het dit kopkrap gekos om agter die kap 
van die byl te kom en menigmaal het dit ge-oefende 
wangspiere gekos om nie te lag nie. 
 

Was ons volwassenes maar so gretig en opreg in ons 
gebede.  Die kleintjies het gewedywer om soggens 
eerste te bid.  So gebeur dit dan dat die mooi 
donkerkoppie die Maandagmôre vra dat Liewe Jesus 
asseblief vir Mamma en Pappa en Oupa en Ouma 
asook die werkers moet bewaar dat die koringkrieke 
hulle nie moet opvreet nie.  Juffrou dink toe sy’t seker 
die naweek ´n onderonsie met die minder mooi 
gediertetjie gehad.  Die 3de môre toe sy darem weer 
bid dat almal bewaar moet word teen die koringkrieke 
toe onthou ek ........ ons was besig om hulle die Onse 
Vader te leer ....... en  ̀laat U Koninkryk kom̀, word 
toe gehoor as die gevreesde koringkrieke!!! 

 

Daardie jare het al die kinders in SA moes bid vir die 
kindertjies in Kambodja, die kinders agter die 
Ystergordyn en die Bamboesgordyn, sonder enige 
begrip van dié gordyne of waar hulle is.  Kon net 
sowel ma se terrylene binnegordyne gewees het.  
Hulle het in hulle gebede geen familielid vergeet nie 
en die blindes, dowes en verlamdes was almal hoog 
op die prioriteitslys. 

 

Een môre wou die blondekoppie uit die Sneeuberg 
darem meer gewig bysit.  Sy uitgebreide gebedjie was 
toe vir die kindertjies wat nie beentjies en armpies het 
nie, en die wat nie ogies en oortjies het nie, die wat 
nie tandjies het nie en sommer ook dié wat nie 
ribbetjies het nie! 
 

Met die Januarie inname wou die een man darem sy 
juffrou beïndruk met sy liedereskat en onthouvermoë.  
Plegtig lê hy toe uit:  Juffrou ek was ook verlede jaar 
in die kerk met die Kerssangdiens.  Ek ken ook daai 
lied – ˝Albaster nie daar nie“ (Al was ek nie daar nie) 

 

Die absolute onskuld het 
gemaak dat hierdie juffrou se 
hart so vermurwwe het dat sy 
tot in die gryse dae daardie 
pragtige kerslied met oorgawe 
sal sing met klein Kallie voor 
haar geestesoog! 
 

Al voel dit of jou ore hang, hou 
maar net jou kop (en stert) 

omhoog! 
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Murraysburg 
Jagkompetisie - twintig 

jaar oud 
 

Min het Paul Avenant, Estelle Swiegers, Alec Louw 
en die ander komiteelede  jare gelede geweet dat die 
Mensfees, wat hulle begin organiseer het om 
Murraysburg te bemark, uiteindelik tot een van die 
land se voorste jagkompetisies sou groei.   
 

Hulle wou veral die gasvryheid en hartlikheid van 
die Karoomense bemark, dus die naam Mensfees.  
Van al die aktiwiteite wat dié fees aangebied het, 
was die jagkomponent die gewildste en het dit die 
fokuspunt geword.  Die Landbougenootskap van 
Murraysburg het verantwoordelikheid vir die 
jagkompetisie oorgeneem en Michau du Toit het dit 
die eerste twee jaar gereël.  In dié tyd is die huidige 
wennerformaat gevind en het die kompetisie daarna 
onder leiding van Jacques en Maretta Theron van 
krag tot krag gegaan.  Daar is al vir etlike jare 'n 
lang waglys vir voornemende spanne.  Aangesien 
die distrik nie oor meer plase met 'n voldoende 
hoeveelheid springbokke beskik nie, kan slegs 
dertig spanne bestaande uit vier lede elk deelneem.  

Ds André Louwrens se opening vroegoggend op 15 
Mei was besonder gepas en het die toon vir 'n baie 

spesiale geleentheid aangegee.  Dit gaan nie slegs 
om opwinding en die jagters se vaardighede nie, 
maar is veral 'n geleentheid om vreugde in die 
natuur en in die omgang met medejagters te vind en 
om die Skepper te loof. 

 

Onder die vaandel van die Skouvereniging werk 
letterlik die hele gemeenskap saam om van die 
jagkompetisie 'n sukses te maak.  Dit gaan nie net 
oor die bemarking van Murraysburg nie, maar ook 
om die genereer van noodsaaklike fondse vir die 
plaaslike ouetehuis, Huis Spitskop.  

 

Dit was 'n milde herfsdag en het die wind die 
jagters nouliks gepla. Tydens die vier ure in die 
veld, wat nog nie deur die koue geknou is nie, kon 
die jagters nie net hulle twee bokke skiet nie, maar 
veral ook stil word in hulself en fokus op wat 
werklik saakmaak.  Veral vir die stedelinge 'n 
kosbare geleentheid. 

 

Nadat die horings gemeet, die bokke geweeg, die 
skote geëvalueer en Hein Grebe al die inligting in 
die rekenaar ingevoer het, was dit tyd vir die 
aandfunksie, wat uitstekend deur Anthonie Troskie 
as seremoniemeester hanteer is.  Paul Avenant het 
kortliks van die ontstaan van die jagkompetisie 
vertel en David Steytler, wat vir jare as 
seremoniemeester opgetree het, het spesiaal van 
Jeffreysbaai gekom en vir Amore Bekker, van 
Tjailatyd op RSG, wat die pryse sou oorhandig, 
voorgestel.  Steytler onthou sy ontmoeting twintig 
jaar gelede met Amore Bekker, wat tydens die 
eerste fees onder andere ook die pryse aan die 
jagters oorhandig het, nog baie helder. 

 

Vanjaar is die borge, sonder wie die kompetisie 
onmoontlik aangebied kan word, heel eerste 
bedank.  Nadat ABSA, wat vir agt jaar die hoofborg 
was, onttrek het, het Rudolph Optics en Safari & 
Outdoor sonder huiwering die verantwoordelikheid 
oorgeneem, die hoofborge geword en dit moontlik 
gemaak dat die kompetisie kan voortbestaan. 
Suzette Celliers, wat altyd namens ABSA die 
borgskap hanteer het, het in haar persoonlike 
hoedanigheid welkome geskenke vir die inwoners 
en personeel van Huis Spitskop voorsien.  Nico 
Olivier het Amore se vliegkaartjie geborg, terwyl 
Daan Dercksen, Die Nelson Mandela Metropoolse 
Universiteit, die Veldskoenspan en die Sitskootspan 
welkome kontant geskenk het. Die Terasonspan se 
agt bokse wyn en André Swart se veemedisyne is 
altyd gewilde pryse, terwyl Danie Baard se spesiale  

Paul Avenant 
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 20 jaar-pette vir elke jagter 'n mooi aandenking aan 
dié geleentheid is. Nuwe borge is Frankie Lötter 
(perdryritte op die strand by Jeffreysbaai) en Susanna 
en Izak van der Merwe (verblyf vir twee nagte van 
Amore Bekker, haar suster en vriendin op 
Badsfontein). Namens die organiseerders en die 
mense van Murraysburg 'n hartlike dank aan hierdie 
borge.  Mag hulle besonder ondersteun word! 
 

'n Groot dank gaan ook aan die skenkers van vier 
Karoo-lammers, Fanus van der Merwe, Flippie Retief, 
H.P. van der Merwe en William Biggs, asook aan 
Boeta Grobler wat twee jagpakkette geborg het.  
Hierdie items is ten bate van Huis Spitskop opgeveil, 
soos ook vier gebreide springbokvelletjies geskenk 
deur Theronnie van der Merwe en 5l 2010 
Dassierood-wyn. Dit is verblydend om te sien dat die 
jagters nie net kom om te geniet nie, maar oop harte 
vir die behoeftes van Huis Spitskop se inwoners het.  
 

Van die deelnemers, wat al meer as vyftien jaar 
betrokke is, is met sertifikate beloon, terwyl Jacques 
en Maretta Theron 'n blykie van waardering vir hulle 
groot en welverrigte taak ontvang het.  

 

Nadat die seremoniemeester almal wat enigsins tot die 
sukses van die dag bygedra het, bedank het, kon die 
jagters en besoekers uiteindelik vir Amore Bekker van 
RSG-faam op die verhoog verwelkom.  Haar sprankel 
en humor het dit vir die manne ekstra aangenaam 
gemaak om pryse te kan ontvang en om saam met die 
mooi omroeper afgeneem te word!  Haar 
teenwoordigheid het 'n nuwe dimensie aan die funksie 
verleen. 

 

 
 
 
 
Die "steak"-ete was net wat die manne na 'n dag in die 
veld nodig gehad het en die Baard-tweeling, Dolf en 
Chris, het gewys dat hulle nie net kan skiet en 

besighede bedryf nie, maar ook kan musiek maak.  By 
tye het broer Danie met sy mondfluitjie kom help en 
selfs van die ander jagters het spontaan saam kom 
sing. 
 

Almal was dit eens dat die twintigste jagkompetisie 
iets besonders was en sien al uit na die volgende een! 
 

Belangrikste uitslae: 
 

Swaarste ram André Swart Driehoeksfontein van 
Louw en Frans Retief 

Swaarste ooi   Danie Baard
 Swartbosch Phil de Klerk 

Ram met die langste horings Pieter Nel  
Glencliffe Johan Terblanche 

Ooi met die langste horings Danie Baard
 Swartbosch Phil de Klerk 

Plaas met die 3de hoogste gem. gewig
 Misthoek Jacques Theron 

Plaas met die tweede hoogste gem. gewig
 Swartbosch Phil de Klerk 

Plaas met die hoogste gem. gewig  Poortjie-
Wes  Peter Tawse 

2de beste skoot Dirk Human  Wen 
perdryrit by Papiesfontein 

Beste skoot  Joe Nell  Wen 
GPS 

Skut met 3de hoogste punte  Sakkie 
Steynberg Wen driepoot 

Skut met die 2de hoogste punte Philippie 
Wolfaardt Wen R2 000 -koopbewys (S&O) 
Skut met die beste punte  Abie Nel

 Wen verkyker en R1 000-koopbewys (S&0) 

 
 

Beste skut vir die dag: 
Abie Nel  

 

Dirkie Human – tweede beste skoot van 
die dag.  Hier het hy self die skoot 
hoog deur met Amore se aandag! 



-‐	  10	  -‐	  
	  

	  

Span met die 5de hoogste punte Concor
  Wen elkeen R500-koopbewys 

(S&0) 
Span met die 4de hoogste punte

 Murraysburg Wen elkeen R750-
koopbewys (S&0) 

Span met die derde hoogste punte
 Rudolph Optics Wen 4 oormowwe en 4 

pette (R.Optics) 

Span met die tweede hoogste punte 
 Tennat  Wen elkeen R1 
000-koopbewys (S&0) 
Span met die hoogste punte 
 Outsiders Wen 4 verkykers en 4 
pette (R.Optics) 

Hulle behaal die seldsame prestasie dat 
elkeen van die vier jagters twee 60-punt 

skote skiet! 
 

Die Outsiders wenspan vir die dag: van links: Abie Nel, Rudolph van Heerden, Amore 
Bekker, Phillippie Wolfaardt, Pieter Nel 
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  Kruidfontein artikel 
Ek stuur hiermee vir jou 'n artikel wat in 1954 in die Farmers Weekly verskyn het vir moontlike 
plasing in die koerantjie. Dit is ingestuur deur Johannes "Naught" van Rooyen, een van ons oud-
Murraysburgers hier in die Suid-Kaap. Ons sal graag meer inligting daaroor wil hoor. 
Groete 
Charl Conradie 
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- Murraysburg 150 jaar - 
Ons kom agter dat daar nog baie mense is wat nie bewus is van hierdie juweel van 'n 

boek oor Murraysburg nie.  Dit is 'n moet vir enige oud-Murraysburger asook vir enige 
student in die geskiedenis van ons land en veral die sentrale karoo.  Die boek is 

beskikbaar by die Kweperlaan of kan bestel word by Alida Pienaar by 082 599 0366 


