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Trokkie Vulstasie op Calvinia  
is Vulstasie van die Maandbl3

ELKE Suid-AfriKANEr iS sekerlik bewus van die droogte 
wat tans in groot dele van die land heers. Die tekort aan water word 
egter nie so maklik oorbrug soos wat die oprigting van ’n sonkragplaas 
of windturbines die elektrisiteitsprobleem kan aanspreek nie.

Dit is algemene kennis dat lewende organismes vir oorlewing van 
water afhanklik is, of dit die H20-molekuul is wat verdeel word 
tydens die fotosinteseproses om suurstof te produseer, óf die mens 
wie se liggaam grootliks uit water bestaan.

Ekologies-gesproke bly die wagwoord balans en kan daar, indien ’n 
versteuring tussen die abiotiese (nie-lewende) en biotiese (lewende) 
komponente, of tussen produseerders (groen plante), verbruikers 
(herbi-, omni- en karnivore) en saprovore (ontbinders) ontstaan, 
ongewenste gevolge wees.

In teenstelling met die droogte elders, is die Kalaharistreek vanjaar 
geseënd met goeie reën. Plant- en dierelewe floreer in elkeen se drang 
om te oorleef. Die suurgras (Schmidtia kalahariensis) staan geil en die 
bome blom in oorvloed sodat genoeg saad geproduseer kan word om 
die voortbestaan van die spesie in ongunstige tye te verseker.

Gevolglik het knaagdiere, waaronder streepmuise en fluitrotte, 
toegeneem in getalle. In die literatuur is daar verskeie gevalle waar 
outeurs hiervan melding maak. Die hoër knaagdiergetalle impliseer 
weer meer beskikbare voedsel vir diere soos jakkalse, slange en 
roofvoëls – wat tans bedreig is. Nonnetjiesuile byvoorbeeld, voer  
hul kuikens muise.

Dit is hier waar die fyn balans in die natuur ter sprake kom. Dit 
is uiters belangrik dat ons besef dat ons ’n waardevolle rol in die 
voedselketting en handhawing van balans in die natuur speel. 

Net soos wat jy as landbouprodusent jou diere en veld mooi 
moet bestuur om kop bo water te hou, is dit noodsaaklik dat 
ons onthou dat dít wat ons nie deeglik oordink nie, ons op 
die lang termyn gaan inhaal.

Onoordeelkundige gebruik van gif om knaagdiergetalle  
te beheer kan langdurige gevolge hê en kan, volgens  
dr Gerhard Verdoorn, vir jare in die natuur aktief bly. In  
Mokala Nasionale Park is dit reeds die geval, waar die 
gebruik van gif nou al vir langer as 20 jaar ’n effek 
het en met die heersende droogte het die veld verder 
agteruitgegaan. Onthou dat die karnivore wat daardie 
knaagdier wat van gif gevrek het, vreet, waarskynlik ook 
gaan vrek.

Dikwels kyk ’n mens verby die voordele wat die “probleem” inhou. 
In die geval van knaagdiere lewer hulle die volgende bydrae:
•	 Hul	tonnels	en	gate	deurlug	die	grond.
•	 Die	sade	wat	onder	die	grond	ingedra	word,	vorm	’n	“saad-

stoor” wat as reserwevoedselbron dien en ’n saadbank opbou 
wat kan ontkiem ná goeie reën.

•	 Hulle	is	’n	voedselbron	vir	roofdiere.

’n Mens wonder tereg of die uitroei van roofdiere op plase nie reeds 
onbewustelik ’n toename in rot- en muisgetalle tot gevolg gehad het 
nie. Dikwels is ’n mens geneig om vas te kyk teen dié klein deeltjie 
van die plaas wat geraak word en verloor uit die oog dat die groter 
deel nie beïnvloed is nie. Sou daar besluit word om beheer toe te 
pas, moet die kort-, medium- en langtermyngevolge op die breër 
ekologie in ag geneem word.

Ons glo die landbouprodusent wat sy grond en plantegroei oppas 
en respekteer, sal oor die lang termyn suksesvol wees.

Nonnetjiesuilkuikens in ’n nes met ’n paar muise wat deur die uil-ouers aangedra is. 
Roofvoëls – veral uile – help, tesame met goeie veldbestuur, om knaagdiergetalle in 
balans te hou. (Foto geneem deur Ronelle Visagie)

Balans in die natuur van nader bekykbl7
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Verhandeling en terugkoop 
van aandele

Aan die woord...

diE SpESiALE BESLuit wat die aandeel  hou  
ers gedurende die Algemene Jaarvergadering, op 
25 Julie 2017, goedgekeur het, magtig die Direk
sie en Maatskappy om aandele terug te koop.

Die Direksie het die terugkoopprys vir Oktober tot 
November 2017 op R13,50 per aandeel vasgestel.

Hoekom die terugkoop van KLK-aandele 
en hoe word die terugkoopprys bepaal?

Die redes en motivering vir die terugkoop is:
•	 Om	’n	realistiese	minimum	basisprys	vir	 

KLKaandele te vestig; en
•	 om	die	afhandeling	van	boedels	waarin	 

KLKaandele betrokke is, te bespoedig.

Watter voordeel hou dit vir aandeel-
houers in?

•	 Die	terugkoopprys	bevoordeel	alle	aandeel
houers	deurdat	die	aandele	teen	’n	diskonto	
teenoor netto batewaarde gekoop word.

•	 Die	opbrengs	van	’n	KLK-aandeel	is	beter	 
as die renteopbrengs wat KLK tans op  
kontant verdien.

•	 Die	terugkoop	vind	slegs	plaas	indien	daar	
geen verhandeling plaasvind nie en daar on
verhandelde aandele beskikbaar is – en slegs 
indien die verkoper die terugkoopprys aanvaar.

•	 Die	prosedure	is	deursigtig,	billik	en	be	vorder	
die verhandelbaarheid van KLK se aandele.

Alle aandele wat deur die Maatskappy terugge
koop word, sal volgens wetlike vereistes gekan
selleer word en tot die status van onuitgereikte 
aandele herstel word.

Die prysreeks waarbinne KLKaandele terugge
koop word, word volgens die volgende riglyne 
bepaal, naamlik:
•	 ’n	Persentasie	(tussen	70%	en	75%)	van	die	

net to batewaarde, byvoorbeeld vir Oktober/
November	2017,	72%	van	R18,72	oftewel	
R13,50;	of

•	 R1	minder	as	die	laaste	maand	se	gemiddelde	
verhandelingsprys – watter ook al die hoogste.

Sedert die prosedure vir terugkoop ingestel is, is 
daar tot op datum geen aandele teruggekoop 
nie. Die hoeveelheid aandele verhandel vir die 
periode	Maart	tot	Oktober	2017,	was	1	597	587	
aandele	teen	’n	geweegde	gemiddelde	prys	van	
R12,79 per aandeel. Die laaste verhandelingsprys 
op 31 Oktober 2017 was R14,50 per aandeel. 
Dit	verteenwoordig	’n	dis	konto	van	23%	teenoor	
netto	batewaarde	en	’n	dividend-opbrengs	 
van	4,48%.

Mag	u	vrede,	voorspoed	en	liefde	gedurende	
hierdie	Kerstyd	ervaar	en	mag	2018	’n	gesonde,	
geseënde en voorspoedige jaar vir u almal wees.

Johannes 3:16

“God	het	hierdie	wêreld	so	lief	gehad,	dat	Hy	sy	enigste	Seun	gegee	het,	sodat	
die	wat	in	Hom	glo,	nie	verlore	sal	gaan	nie	maar	die	ewige	lewe	sal	hê.”

Die Bybel herinner ons dat God Sy enigste Seun as Verlosser na hierdie wêreld 
toe	gestuur	het.	Met	ander	woorde	Kersfees	is	veronderstel	om	’n	tyd	van	op-
gewondenheid, vrede en blydskap te wees. Wanneer ons deur die venster na 
die wêreld kyk, sien ons dit nie raak nie – veral nie as jy die 7 Uur Nuus op 
SABC 2 kyk nie. Verseker ook nie as jy die koerant lees nie. Dikwels ook nie as 
jy jou eie persoonlike omstandighede evalueer nie. Trouens, die ou wêreld lyk 
maar	vir	ons	so	’n	bietjie	deurmekaar.

Ons	kan	nie	Kersfees	hou	en	maak	of	daar	nie	chaos	rondom	ons	is	nie.	
Ons	kan	ook	nie	Kersfees	hou	en	maar	net	ons	tradisies	en	gesinsgewoontes	
so	’n	bietjie	afstof	nie.	Ons	kan	egter	werklik	dankbaar	wees,	omdat	ons	
weet watter wonderlike hoop die koms van Jesus Christus vir ons gebring 
het.	Op	ons	rus	’n	belangrike,	maar	ook	heerlike	verantwoordelikheid	om	
mense	om	ons	te	laat	besef	dat	ons	bly	en	dankbaar	is,	omdat	in	hierdie	
harde wêreld, in hierdie onstuimige tyd wat oorheers word deur slegte nuus, 
die	Here	werklik	lief	vir	ons	is	en	dat	Hy	gekom	het	om	by	ons	te	wees.

Ek	bid	vir	u	’n	Kersfees	vol	vreugde	en	vrede	toe	–	juis	omdat	Jesus	
Christus na hierdie wêreld toe gekom het.

Floris Lategan

Pitkos vir die siel...

God het hierdie wêreld lief!

diE vErWAgtE LENtErEëNS 
het slegs kolkol in die oostelike 
deel van die KLKbedie ningsgebied 
uitkoms	gebring.	Produsente	in	hierdie	
gedeelte ervaar nou uitda gings om hul 
diere	markklaar	te	kry	vir	die	fees	- 
seisoen wat voorlê.

In die suidelike en westelike gedeel
tes van die KLKbedie ningsgebied, 
waar die produsente nie die goeie 
winterreënvalseisoen	beleef	het	wat	
hulle so dringend nodig gehad het 
nie, is die weidingsnood kritiek en 
word droogtehulp een van die enigste 
maniere waarop hierdie produsente 
moontlik	kan	oorleef.	KLK	het	daarom	
ook die vervoerkoste van drie vragte 
mielies, een elk na Carnavon, Calvinia 
en Brandvlei, betaal om sodoen de 
die maatskappy se betrokkenheid by 
droogtehulp tasbaar te bewys.

Die pryse vir A1, A2 en A3lammers 
het	vir	die	periode	vanaf	die	vorige	
uitgawe	(September	2017)	bokant	die	
vlak van R70,00/kg verhandel en C1, 
C2 en C3karkasse het rondom die 

vlakke van R50,00/kg verhandel. Dit 
was die gevolg van die laer beskik
baarheid van getalle wat die pryse 
op daardie vlakke kon stabiliseer. 
Ontleders	verwag	dat	die	feesseisoen	
’n	oplewing	in	vraag	sal	bring,	maar	
omdat produsente noemenswaardige 
getalle	lammers	vir	die	feesseisoen	
afrond,	bly	die	verwagting	steeds	dat	
die pryse mag daal as daar groot vo
lumes slagdiere beskikbaar sou raak.

Die	speenkalfpryse	is	nou	in	die	om	ge-
wing van R34,50/kg lewendige ge wig 
vir uitdiehandtransaksies en het 
soos	verwag	in	die	afgelope	periode	
rondom hierdie vlak presteer. Die slag
pryse vir bees het rondom die vlakke 
van R43,00/kg vir Agrade en rondom 
R37,00/kg vir Cgrade beweeg. Die 
voorspelde tendens vir die komende 
periode	is	dat	speenkalf	pryse	rondom	
die	huidige	vlakke	sal	fluktueer	en	
selfs	mag	styg,	omdat	die	laer	graan
pryse	die	voermarges	positief	beïn
vloed en slag pryse oor die medium 
termyn behoort te versterk.
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Vellies is warm nuus in KLKland

Maatskappynuus

Nuwe aanstellingsTrokkie loop heel voor

“AS ELKEEN doEN wat hy moet doen, kan ons mos net suk sesvol wees.” Aan die 
woord is Alfrieda Albertyn, Beheerbeampte by Trokkie Vulstasie op Calvinia. Dié vulstasie,  
wat sedert Desember verlede jaar met ’n nuwe voorkoms spog, is die eerste wen ner van die  
KLK Vulstasie van die Maand-toe kenning vir die tydperk van Maart tot Mei vanjaar.

“Natuurlik is ons baie trots,” vertel Alfrieda. Goeie diens is vir Alfrieda en haar span van 
nege personeellede besonder belangrik. Vir hulle kom die klant altyd eerste en dit is ook 
waaraan hulle hul sukses toeskryf.

KLK Landbou Beperk het vroeër vanjaar die Next Move-projek van stapel gestuur om klant-
tevredenheid en diensvlakke in die maatskappy te verbeter.

In die keuse van die wenner word die volgende kriteria in ag geneem: Hulpvaardigheid, 
vriendelikheid en flinkheid van personeel. Daar word gekyk na die beskikbaarheid van voor-
raad, produkkennis van personeel en hoe hulle met klante kommunikeer. Voorts word gekyk na 
probleemoplos sing, die uitskakeling van administratiewe foute, hoe personeel klante met hul 
optrede verras en positiewe ingesteldheid. Laastens word ook bepaal of personeel die KLK-
belofte uitleef.

Marietjie Jacobs (Bestuurder: Vulstasies, regs) oorhandig die 
wensertifikaat aan Alfrieda Albertyn (Beheerbeampte), terwyl 
Elroy Moos en Marlin van Wyk trots toekyk.

Trots op hul toekenning – Carlo Swarts, Alfrieda Albertyn 
(Beheerbeampte), Elroy Moos en Marlin van Wyk.

Nissan spog met nuwe 
Handelaarshoof

floris Lategan, wat 
voorheen Bestuurder: 
KLK Auto was, is met  
ingang van 1 Novem- 
ber 2017 as nuwe 
Handelaarshoof: 
Nissan aan-
gestel. Baie 
geluk!

pofadder-tak moet klante se 
voorkeurwinkel wees

Jandrie Steenkamp, nuwe  
Takbestuurder van KLK op Pofadder, is  
’n boorling van dié omgewing wat die 
grootste deel van sy beroepslewe in die 
bank- en motorwese deurgebring het.

Sy drome vir die Pofadder-tak is uitnemende 
klantediens en om die tak die “Nommer 
een-tak” in KLK te maak.

Jandrie is getroud met 
Cisca en het twee vol-
wasse seuns waarvan 
een reeds jare lank in 
Kanada woon. In die 
winter jag hy en in 
die somer bring 
hy graag 
langs die 
viswaters 
deur.

Nico wil stempel op nuwe 
postmasburg-winkel afdruk

Nico Brand, pas aangestelde Takbestuurder 
van Build it op Postmasburg, sien besonder uit 
na die nuwe winkel wat tans in aanbou is.

“Dit is opwindend en ek sien uit om my 
stempel af te druk in die boubedryf,” vertel 
dié aangename man wat die laaste sewe 
jaar al deel van die Build it-groep is.

Nico bestee heelwat van  
sy vrye tyd in die bedie-  
ning en maak ook 
graag ramshorings.

Hy en sy vrou,  
Marietjie, is die  
trotse ouers van  
klein Jonathan  
(9 maande).  
Hy het  
ook twee  
volwasse 
dogters. 

Bennie wil Keimoes-tak na hoër hoogtes neem
BENNiE WiLLErS iS onlangs aangestel as Takbestuurder van KLK 
op Keimoes. Hy het voorheen by Kaap Agri gewerk en was daarna ’n 
verkoopsverteenwoordiger vir Protek. Hy sien daarna uit om die tak na 
hoër hoogtes te voer.

Bennie noem homself ’n sportfanatikus en hou veral van rugby en krieket. 
Gesinstyd is vir hom belangrik en hy bring soveel moontlik tyd saam 
met sy vrou, Gerda en twee dogters, Zanté (8) en Lea (2) deur. Die 
Willers-gesin woon op Upington.

Vellies is warm nuus in KLKland
gEEN KiNd iN KLK-land sal ooit weer te 
groot vir sy skoene wees vandat KLK se vellie-
projek onlangs behoorlik vlam gevat het nie.

Chris Erasmus, Kategoriebestuurder, 
vertel die projek behels dat die skole ’n 
kommissie ontvang op skoene wat die 
skoliere van die betrokke skool koop. Chris 
het met skoenvervaardiger, Strassbergers, 

onderhandel om dié duursame skoolvellies 
spesiaal vir groeiende voete te ontwikkel. 
Dit is beskikbaar vir seuns en dogters teen 
’n billike R320 per paar. Hierdie skoene 
is eksklusief by KLK te koop. Skoolhoofde 
in die omgewing het almal ingestem dat 
hul leerders die KLK-vellies mag dra. 
Tans is die vellies by die Upington-tak 
beskikbaar, maar ’n groot besen ding is 

onderweg met die oog daarop 
dat dit betyds vir die nuwe skooljaar 
sal wees. Dit sal ook op Calvinia, 
Kuruman, Postmasburg en Hotazel 
beskikbaar wees.
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Rietfontein	kry	
brandstofinspuiting
gELEë 3 Km vAN die Rietfontein-grenspos, op die grens 
tussen Suid-Afrika en Namibië, is die Rietfontein KLK-tak besonder 
strategies geposisioneer.

Benewens produsente en die plaaslike gemeenskap, doen heelwat 
reisigers ook hier aan. Dít was een van die groot oorwegings waar-
om die KLK-vulstasie op Rietfontein onlangs opgekikker is.

Adam Visagie, Takbestuurder, vertel dat die vorige dieselpomp 
“maar stadig was en lank geneem het om soggens op te warm”.

“Ons het nou ’n pomp met ses vry-vloeiende brandstofpype,” vertel 
Adam. “Die ry baan en stoorfasiliteite is opgegradeer en daar is ook 
’n afdak opgerig.” Die vulstasie is weeksdae van 7:30 tot 17:00 en 
op ’n Saterdag van 8:00 tot 13:00 oop vir besigheid.

So sien die KLK-vulstasie op Rietfontein nou 
daar uit.

Adam Visagie (Takbestuurder, Rietfontein) en 
Petrus Afrikaner (Pompjoggie) by die nuwe 
brandstofpomp op Rietfontein.

Johan van den Berg 
 Santam Landbou

Reënvalverwagting vir die somer
diE NuutStE iNLigtiNg dui daarop dat daar tans ’n  
La Niña-verskynsel besig is om te vestig. See-oppervlaktemperature 
in die Stille Oseaan het sedert Augustus 2017 koeler as normaal 
begin word en in Oktober die grens oorgesteek om koeler as 
0,5°C te word – om as La Niña-tipetoestande geklassifiseer te word. 
(’n La Niña [El Niño] word eers amptelik as ’n La Niña [El Niño] 
erken as die limiet van ongeveer 0,5°C koeler as normaal vir vyf 
agtereenvolgende maande na mekaar oortref is).

Die La Niña wat vanjaar besig is om te ontwikkel, het baie laat 
eers hierdie status begin bereik, nadat dit vanaf April van El Niño 
omgeswaai het na neutraal en tans op La Niña-status staan. 

Tradisioneel het La Niña-verskynsels die volgende effek op  
ons reënval:
•	 Later	as	normale	begin	van	die	reënvalseisoen.
•	 Die	reënvalseisoen	skuif	meer	na	die	mid-	en	laatsomer.
•	 Die	seisoen	is	oor	die	algemeen	ietwat	koeler	as	normaal,	

want daar is meer reën en wolke in die normaalweg baie 
warm midsomer.

•	 Geografies	is	die	reënval	meer	na	die	weste	as	na	die	ooste	 
– veral in die tweede deel van die somer.

•	 Bogemiddelde	reënval	kom	dikwels	oor	die	Vrystaat-,	 
Noordwes- en Noord-Kaapprovinsies voor.

Omdat die huidige La Niña-verskynsel so laat ontwikkel het, kan daar 
afwykings wees vanaf hierdie “normale” patrone. So byvoorbeeld kry 
veral die oostelike en suidoostelike dele van Australië ook gewoonlik 
goeie lente- en vroeë somerreënval tydens La Niña-seisoene, wat 

vanjaar nie die geval was nie. Die betreklike laat voorkoms van koue 
fronte in Suid-Afrika was uitermate laat vir La Niña. 

Alhoewel goeie neerslae in die eerste deel van Oktober voorgekom 
het, is dit waarskynlik eerder winterreënval as somerreënval en was dit 
nie die werklike aanvang van die somerreënvalseisoen nie. Die ander 
faktor wat dikwels ’n rol in suidelike Afrika se reënval speel, is die 
stand van die Indiese Oseaan. Tans is dit steeds baie naby aan neu-
traal en behoort dit dus nie ’n groot uitwerking op reënvaltoestande 
te hê nie en behoort die La Niña-verskynsel sy volle verloop te neem.

Wat word dus verwag?

•	 Gemiddelde	tot	bogemiddelde	reënval	kan	in	die	mid-,	maar	veral	
laatsomer oor die sentrale tot westelike dele van die land voorkom.

•	 Warm	en	droë	toestande	vir	veral	November	en	eerste	deel	 
van Desember oor die westelike binneland – wat die Noord-
Kaap insluit.

•	 Dit	is	moontlik	dat	tropiese	vog	vanjaar	so	ver	wes	kan	afkom	
dat dit ook die uiters droë gedeeltes van die suidwestelike 
Noord-Kaap en aangrensende Wes-Kaap kan bereik.

•	 Wat	die	langer	termyn	betref,	is	dit	moontlik	dat	’n	natter	fase	 
in die volgende paar jaar kan voorkom.

Johan van den Berg is onlangs as Landbouskrywers SA se Vrystaatse Landboukundige 
van die Jaar aangewys. Gelukwense ook van KLK Gesprek se kant! – Red.

KLK SE E-AfvALproJEK is volstoom aan die gang. Daar is 
reeds meer as sewe ton elektroniese afval (e-afval) aan FS-Ewaste in 
Bloemfontein gelewer.

Jaco Loubser, Bestuurder: Inligtingstegnologie, verduidelik dat die 
projek deel van KLK se sosiale verantwoordelikheidsprogram – om 
inwoners en die omgewing te beskerm – is. Al KLK se bedryfspunte is 
toegerus met ’n groen blik waarin e-afval gedeponeer kan word. Die 
versamelpunt is by Upington se Handelstak, waar daar twee perso neel-
lede van die Inligtingstegnologie-afdeling is wat spesiaal opgelei is om 
e-afval veilig te hanteer. E-afval is veral ou elektriese toestelle wat nie 
meer gebruik word nie. Aangesien e-afval skadelike elemente bevat, 
kan dit nie goedsmoeds in gewone vullisdromme gegooi word nie.

Die volgende items word as e-afval beskou en kan in die groen blik 
by KLK-bedryfspunte gedeponeer word: Rekenaars, stroomborde, 
skerms, fotostaatmasjiene, drukkers, telefone, selfone, sleutelborde, 
rekenaarmuise, hardeskywe, elektriese toestelle, kabels en kragbronne.

Hierdie items word nie toegelaat nie: Alle batterye, neon- en buis-
ligte en radio-aktiewe materiaal.

Belangstellendes kan Jaco by 054 337 6200 skakel.

E-afvalprojek beskerm omgewing, inwoners
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Aandelenuus
vANAf 1 tot 31 Augustus 2017 het ’n totaal van 79 636 
KLK-aandele op vlakke tussen R13,00 en R14,00 per aandeel 
verhandel, met 8 kopers en 6 verkopers. In die maand van Sep-
tember 2017 het 21 327 aandele op vlakke tussen R13,75 en 
R14,00 per aandeel verhandel, met 6 kopers en 13 verkopers. 

148 155 aandele het in Oktober 2017 verhandel op vlakke van 
tussen R14,00 en R15,00 met 11 kopers en 15 verkopers.

Bont pelspryse styg met 54,51%

Alle pryse in N$ – Wisselkoers 1DKK = N$2,0682
Kleur Aangebied verkoop % van totaal Hoogste prys gemiddelde prys vorige gemiddeld % afwyking
Swart 23 518 23 518 60,29 2 647,30 459,04 439,93 4,34%
Grys 2 338 2 338 5,99 382,62 286,78 - -
Bruin 593 593 1,52 506,71 396,03 - -
Wit 8 866 8 866 22,73 3 515,94 767,65 807,79 -4,97%
Diverse kleur 996 996 2,55 206,82 183,33 177,15 4,62%
Gespikkeld 2 696 2 696 6,91 382,62 257,40 166,59 54,51%

39 007 39 007 - - 496,98 500,94 -0,79%
Verwerp: 502 (0,96%)

AgrA HEt diE totale Swakara-aanbieding op die veiling van 
6 September 2017 by Kopenhagen Fur in Denemarke verkoop.

’n Gemiddelde prys van N$496,98 is vir die 39 007 pelse wat op 
die veiling deur Agra Swakara Dienste aangebied was, behaal. Die 
gemiddelde prys verteenwoordig ’n daling van -0,79% teenoor die 
gemiddelde prys van N$500,94, wat behaal is vir die 52 221 pelse 
wat in April 2017 verkoop is. In Deense Krone was die gemiddelde 
prys DKK240,30 – ’n daling van -7,68% teenoor dié van April 2017.

Die pelsaanbieding het bestaan uit 23 518 swart, 8 866 wit,  
2 338 grys, 593 bruin, 2 696 bont en 996 diverse pelse. Die top lot 
wit pelse het N$3 515,94 per pels behaal – die hoogste prys ooit per 
pels in N$-terme. Die enigste ander keer waar ’n prys van DKK1 700 
per pels behaal was, was in September 2012. Die top lot swart pelse 
het N$2 647,30 per pels behaal. Die koper van beide top lotte was 
LaoPanPicao, ’n pelsenier van Harbin, China. Mnr Panda, eienaar van 
LaoPanPicao, tesame met Chris Cui, President van Kopenhagen Fur se 
kantoor in Beijing, was deel van ’n delegasie van 13 besigheidsmense 
in die pelsindustrie wat Namibië verlede jaar besoek het. Kevin Wan, 
Verteenwoordiger van LaoPanPicao, het gesê hierdie was die eerste 
keer dat hy Swakara gekoop het. Hulle werk aan ’n projek om die 
pelse in China te promoveer.

Die gemiddelde prys vir swart pelse was N459,04 – ’n verhoging 
van 4,34% gemeet teen April 2017. Wit pelse se gemiddeld was 
N$767,65 – ’n daling van -4,97% teenoor dié van April 2017. 

Die grootste styging op die veiling was dié van bont pelse wat met 
54,51% gestyg het – ’n gemiddeld van N$257,78. Diverse pelse het 
teen N$185,33 verkoop, gemeet  teen ’n gemiddeld van N$177,15 
in April 2017 – ’n styging van 4,62%.

Grys en bruin pelse word net een maal per jaar verkoop weens die 
lae getalle. Die laaste lotte is in September verlede jaar verkoop. 
Beide grys en bruin pelse het ondergemiddelde pryse behaal, met 
die grys wat teen N$286,78 en bruin wat teen N$396,03 verkoop 
het. Die algehele veilingsomset was N$19 385 661,75.

Die pelsaanbieding is gekoop deur 23 suksesvolle kopers. Die 
koper wat die meeste pelse tydens die veiling gekoop het – 32 
lotte met 6 619 pelse – is Europe Fur Co. Ltd, ’n Hong Kong-
gebaseerde maatskappy. Die tweede grootste koper was Bourtsos 
van Griekeland, wat 5 724 pelse gekoop het, gevolg deur Fur Eco  
van Italië met 5 399. Arnold Klein, Agra se Hoof Uitvoerende 
Beampte, sê dit was steeds ’n goeie veiling, veral vergeleke met 
die wêreldpelsmark, wat tans ’n oorproduksie van nerts beleef en 
sekere markte wat nog steeds besig is om te herstel ná die wêreld 
ekonomiese resessie.

Die Namibiese produsent met die hoogste gemiddelde prys vir meer as 
250 pelse bemark, was RH Losper, wat ’n gemiddeld van N$802,52 
vir 279 pelse behaal het. Die Suid-Afrikaner met hoogste gemiddeld vir 
meer as 250 pelse, was WA Knoessen, met ’n gemiddeld van R661,22 
vir 254 pelse.

Omset van Internasionale Dorperveiling daal
gEmEEt tEEN 2016 het die Internasionale Dorperveiling 
van 2017 se omset met ongeveer 26% gedaal. 11% minder diere is 
boonop in 2017 teenoor 2016 aangebied. Die prestasie van beide 
Dorper- en Witdorperramme en -ooie is soos volg:

dorperramme:
Aangebied 2016: 207 Diere 
Verkoopspersentasie: 92%

Aangebied 2017: 178 Diere 
Verkoopspersentasie: 88%

Die duurste Dorperram in 2016 was R110 000 teenoor die R80 000 
van 2017 (verkoop deur Mickey Phillips en gekoop deur Izak Nel). In 
2016 was die duurste Dorperooi R40 000 teenoor ’n ooi van R70 000 
in 2017 (verkoop deur Mickey Phillips en gekoop deur CF Mitton). 2016 
se duurste Witdorperram was R75 000, teenoor die R35 000 van 2017 
(verkoop deur Katdoringvlei Boerdery en gekoop deur Julia Burger van 
Namibië). Die duurste Witdorperooi in 2016 was R65 000 teenoor ’n 
bedrag van R14 000 in 2017 (verkoop deur Kamkuip Boerdery van 
Charel Strauss en gekoop deur Peet Cilliers se Vergesig Witdorpers).

dorperooie:
Aangebied 2016: 122 
Verkoopspersentasie: 84%

Aangebied 2017: 115 
Verkoopspersentasie: 64%
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Tien gewoontes van uitsonderlikgelukkige mense

Cobus Booysen
Bestuurder: Menslike Hulpbronne

diE mEEStE vAN ons jaag altyd iets  
in die lewe na: ’n Goeie pos met aan sien,  
’n nuwe motor, of iets anders wat vir jou 
belangrik is. Dit lei tot die geloof dat wan- 
 neer ek daardie “iets” kry of bereik, ek 
gelukkig sal wees.

Die bereiking van ’n doelwit of ’n droom 
wat waar word, sal ons uiteraard aanvanklik 
gelukkig maak, maar navorsing wys dat 
dit nie permanent is nie. ’n Studie aan die 
Northwestern University in Amerika het die 
vlak van gelukkigheid van gewone mense 
teen dié van mense wat in die vorige jaar 
groot loterypryse gewen het, gemeet. Die 
navorsers was verbaas om te sien dat die 
vlak van gelukkigheid van die twee groepe 
feitlik identies was.

Die aanname dat groot lewensgebeurtenisse 
jou vlak van gelukkigheid en ongelukkigheid 
bepaal, is so verkeerd dat sielkundiges ’n 
naam daarvoor het: Impakvooroordeel. Die 
werklikheid is dat gebeurtenis-gebaseerde 
geluk nooit blywend is nie.

Geluk is sinteties – jy skep dit of jy skep dit 
nie. Geluk wat blywend is, word verdien deur 
jou gewoontes. Uitsonderlik-gelukkige mense 
het gewoontes geskep of aangeleer wat hulle 
geluk dag in en dag uit in stand hou.

Hoe lyk sulke gewoontes?

1.  verminder spoed en waardeer 
die klein plesiertjies van die lewe

Ons verval van nature in roetines en som tyds 
is dit ’n goeie ding. Dit bespaar breinkrag 
en skep gemak. Somtyds word ons egter so 
vasgevang in ’n roetine dat ons die klein 
dingetjies in die lewe miskyk: Gelukkige 
mense weet hoe belangrik dit is om die eerste 
lentebloeisel raak te sien, die eerste blom van 
jou blombolle op te merk of om die vars geur 
van die eerste reëndruppels diep in te asem.

2.  oefen gereeld

Die beweging van jou liggaam vir so min 
soos tien minute stel ’n neuron-oordragstof 
vry, wat jou brein streel en jou in beheer van 

jou impulse plaas. Daar word ook daarna 
verwys as endorfiene wat afgeskei word en 
dit skep ’n gevoel van gelukkigheid. Geluk-
kige mense skeduleer gereelde oefensessies 
en kom dit na.

3.  Spandeer geld op ander 
mense

Navorsing het bewys dat geld wat jy op ander 
mense spandeer, jou baie gelukkiger maak 
as geld wat jy op jouself spandeer. Dit is veral 
waar wanneer iets kleins gegee word en daar 
’n groot poging aangewend is om dit te kry. 
Soos wanneer jy uit jou pad gegaan het om ’n 
skaars boek vir ’n goeie vriend te koop.

4.  omring jouself met die  
regte mense

Geluk word deur mense versprei. Deur jou 
met gelukkige mense te omring bou vertroue, 
stimuleer kreatiwiteit en is boonop pret. 
Negatiewe mense het die teenoorgestelde 
uitwerking. Hulle wil hê jy moet deel wees van 
hulle selfbejammeringspartytjie sodat hulle 
beter oor hulself kan voel. Dink so daaraan: 
Sal jy as nie-roker die heeldag in iemand wat 
rook, se geselskap sit en die tweedehandse 
rook inasem? Waarskynlik nie! Doen dieselfde 
met negatiewe mense.

5.  Bly positief

Slegte goed gebeur met 
almal – ook met geluk-
kige mense. Instede 
daarvan om te kla oor 
wat kon wees of wat moes wees, reflekteer 
gelukkige mense dít waarvoor hulle dankbaar 
is. Hulle vind oplossings vir probleme, spreek 
die probleme aan en gaan aan met die lewe. 
Ongelukkigheid word aangevuur deur pes-
simisme. Die probleem met ’n pessimistiese 
houding – behalwe vir die skade aan jou 
gemoedstoestand – is dat dit ’n selfvervul-
lende profesie raak. As jy verwag dat slegte 
goed met jou gaan gebeur, dan is jy geneig 
om negatiewe gebeure te ervaar. Pessimistiese 
denke is moeilik om af te skud – totdat jy 
agterkom hoe onlogies dit meestal is. Dwing 
jouself om altyd na feite te kyk en jy sal sien 
dat dinge nie so sleg is as wat dit aanvanklik 
gelyk het nie.

6.  Slaap genoeg

Die hoeveelheid en kwaliteit slaap wat jy 
kry, bepaal jou ingesteldheid, jou fokus 
en jou selfbeheersing. Wanneer jy slaap, 
herlaai jou brein en giftige proteïene wat 
deur die dag opgegaar het word uit jou 
brein verwyder. Dit verseker dat jy helder en 
ontvanklik opstaan. Jou energie, aandag 
en geheue word verminder wanneer jy nie 
genoeg kwaliteit slaap kry nie. Gelukkige 
mense maak slaap ’n prioriteit.

7.  voer diep gesprekke

Gelukkige mense vermy skinder, onbenullige 
geselsies en die veroordeling van ander. Hulle 
fokus eerder op betekenisvolle interaksies. 
Hulle raak op ’n dieper vlak van gesprekvoe-
ring by ander mense betrokke, omdat hulle 
weet dat dit goed voel, dit emosionele bande 
bou en dit ’n interessante manier van leer is.

8.  Help ander mense

Wanneer jy ander mense help maak jy nie 
net vir hulle nie, maar ook jouself gelukkig. 
Deur mense te help gee dit aan jou ’n 
oplewing van oksitosien, serotonien en 
dopamien, wat ’n aangename gevoel skep. 
In ’n studie deur die Universiteit van Harvard, 
is gevind dat werknemers wat ander help tot 
tien keer meer gefokus is en tot 40% beter 
kans het op bevordering as werknemers 
wat dit nie doen nie. Dieselfde studie het 
bevind dat mense wat deurlopend sosiale 
ondersteuning gee, baie meer gelukkig is in 
tye van hoë stres. Solank jou hulp aan ander 
in balans is met jou eie behoeftes, sal dit ’n 
positiewe invloed op jou gemoed hê.

9.  Wend ’n doelbewuste poging 
aan om gelukkig te wees

Niemand word elke dag gelukkig wakker 
nie en uitermate gelukkige mense ook nie. 
Hulle werk net harder daaraan om gelukkig 
te kan wees. Hulle weet hoe maklik dit is  
om in ’n roetine te verval waar jy nie jou 
emosies monitor nie en ook nie aktief pro-
beer om gelukkig en positief te wees nie.

10.  ontwikkel ’n groeiende 
ingesteldheid

Mense se kerningesteldheid val in twee 
kategorieë: ’n Vaste ingesteldheid of ’n 
groeiende ingesteldheid. Mense met ’n vaste 
ingesteldheid glo hulle is wie hulle is en dat 
dit nie verander kan word nie. Dit skep egter 
groot uitdagings wanneer jy uitgedaag word, 
omdat enige-iets wat lyk asof dit meer is as 
wat jy kan hanteer, jou hulpeloos en oorwel-
dig kan laat voel. Mense met ’n groeiende 
ingesteldheid glo hulle kan verbeter deur ’n 
poging aan te wend. Dit maak hulle geluk-
kiger omdat hul beter vaar in die hantering 
van uitdagings. Hulle presteer ook beter as 
mense met ’n vaste ingesteldheid omdat hulle 
van uitdagings hou en dit sien as geleenthede 
om iets nuuts te leer.

Samevatting

Dit is ’n uitdaging om deurlopend geluk-
kig te wees, maar ’n belegging in die regte 
gewoontes kan ’n groot verskil maak. Leer ’n 
paar van hierdie gewoontes aan en kyk watter 
verskil dit in jou lewe maak!

(Erkenning aan dr Travis Bradbury)
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Aktueel

mEt KErSfEES om die draai, 
word in vele huise flink aan vrugtekoek  
en -poedings gebak.

Een gelukkige leser kan ’n geskenkpak 
met Carpe Diem-produkte ter waarde 
van R500 wen slegs deur dié een-
voudige vraag te beantwoord: Wie is 
die alleenverspreider van Carpe 
diem-rosyne in die Noord-Kaap?

Stuur voltooide inskrywingsvorms aan: 
Elmarié Bird, KLK Landbou Bpk,  
Posbus 86, Upington, 8800; of per faks  
na 086 5500 224; of per e-pos na  
elmarie@klk.co.za. Inskrywings sluit  
30 Desember 2017.

Wen rosyne vir Kersfees

Inskrywingsvorm
Naam en van: ..........................................

............................................................... 

Adres: ......................................................

...............................................................

............................................................... 

Tel: .......................................................... 

Antwoord: ................................................

...............................................................

............................................................... 

Reëls
Werknemers van die KLK-groep mag nie aan die 
kompetisie deelneem nie • Slegs een inskrywing per 
persoon • Die wenner sal telefonies in kennis gestel 
word en in die volgende KLK Gesprek bekendge-
maak word • Die prys sal na die naaste KLK-
handels tak gestuur word en kan daar afgehaal word 
• Die prys kan nie vir kontant omgeruil word nie.

Baie geluk aan odette mulder van 
upington, die gelukkige wenner van 
protek-produkte ter waarde van r500, 
wat in die September-uitgawe van KLK 
gesprek op die spel was.

Tem knaagdiere met uilhok

Gryp die dag  
met rosyne

CArpE diEm rAiSiNS produseer 
al vir meer as ’n dekade lank rosyne langs 
die Oranjerivier. Hulle het klein begin, 
maar die onderneming het tot so ’n mate 
uitgebrei dat ’n 50%-aandeel in 2015 aan 
KLK verkoop is.

Tans fokus die onderneming veral op die 
buitelandse mark, maar om Noord-Kape-
naars die geleentheid te gee om ook van 
hierdie prima rosyne te geniet, verkoop KLK 
hierdie kussingsakkie met rosyne eksklusief  
in hul takke.

diE HANdELSNAAm, JoJo, is veral sinoniem met water-
tenks, maar nou bemark die onderneming ook ’n innoverende uilhok.

Rod Cairns, voorsitter van JoJo Tanks, verduidelik: “Die beheer 
van knaagdiere deur middel van konvensionele metodes, soos 
gifstowwe, is duur en het ook ’n negatiewe invloed op die planeet 

en ekostelsels. Gifstowwe stel die gehalte van gewasse, plaaslike 
watervoorraad en die bevolking van gewenste mak en wilde diere, 
asook voëls in gevaar.”

Die JoJo-uilhok word toenemend gebruik as ’n eko-vriendelike 
manier om knaagdiere op plase en in dorpe te beheer. Veral 
nonnetjiesuile hou van die uilhokke as ’n veilige blyplek. ’n Enkele 
paar van dié uile kan tot tweeduisend knaagdiere per jaar verorber 

– wat gevolglik ’n natuurlike oplossing vir probleme met muise en 
rotte bied.

Nonnetjiesuile is nie so gebiedsgebonde soos ander 
roofvoëls nie. Jy kan daarom hokke oral op jou eiendom 

installeer om groeiende knaagdierbevolkings doeltreffend  
te beheer. Die hok is ook geskik vir gevlekte ooruile.

JoJo het die hok in samewerking met uilkenners, dr Gerhard H 
Verdoorn en dr Rudi Erasmus, ontwerp.

Die hokke word vervaardig van laedigtheidspoliëtileen en is UV-
gestabiliseerd, wat beteken dat die hok “opgesit en vergeet” kan 

word. Dit word vir agt jaar gewaarborg. Die hok moet in vol skadu 
wees en kan óf op ’n onbehandelde paal óf teen ’n muur, wat verkieslik 
suid front, gemonteer word

JoJo-uilhokke is tot 15 Januarie 2018 deel van  
die Kerspromosie teen die spesiale prys van r499  
(BtW ingesluit) by KLK-takke te koop.

JoJo se innoverende uilhok wat help om knaagdiere op ’n omgewingsvriendelike manier 
te beheer.



Die artikel is geskryf deur Francois van der Merwe, 
’n natuurliefhebber van Calvinia. Vir meer inligting,  

stuur ’n e-pos na info@klipspringer.co.za 
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Oorvloed, tekort en balans in die natuur
“tE vEEL”, “tE miN” en die ideale “genoeg” 
reël daagliks ons bestaan. So is dit ook in die natuur 
waar oorvloed, tekort en balans belangrike drywers van 
die groot natuurspel is. Die uitdrukkings “balans in die 
natuur” of “ekologiese balans” is welbekend onder bioloë 
en ekoloë – ten spyte van teenstrydige betekenisse of 
verduidelikings hiervoor.

Een betekenis van “balans in die natuur” is dat al die 
bydraende en selfs kompeterende elemente, beide nie-
biologies soos byvoorbeeld water en lug en biologies, van ’n 
bepaalde ekologiese stelsel, in ekwilibrium of ewewig is. Sou 
enige hiervan versteur word, soos dikwels met ondeurdagte 
en selfs opsetlike menslike inmenging gebeur, word die balans 
versteur en ly een of meer van die elemente daaronder – ten 
koste van die groter balans. Maar net soos om “genoeg” te 
hê in ’n menslike sin dikwels maar net ’n wens of strewe is, is 
ware balans in die natuur ook dikwels ’n “werk in wording”.

Ons herken almal maklik die groot natuursiklusse, wat 
gedefinieer word deur onder meer natter en droër periodes 
oor wye geografiese areas. Veral die skerp droër periodes 
wat ons dikwels ken en na verwys as “droogtes” – en wat 
’n reuse tol van mens en natuur eis – konfronteer ons met 
“te min”. Natuursiklusse kan egter ook oor heelwat kleiner 
areas uitspeel.

Die droër dele van die wêreld ken hierdie natuursiklusse baie 
goed en die wissellende klimaats- en weerpatrone is dikwels 
die groot en selfs oorheersende drywers van biologiese 
tekorte en oorvloed. Daar word wyd erken dat droër en 
natter siklusse mekaar normaalweg oor periodes van sewe 
tot tien jaar opvolg en dat daar selfs nog langer siklusse, wat 
oor 70 tot 100 jaar uitspeel, mag wees. Die sogenaamde 
100 jaar-vloede of -droogtes verwys hierna. Die huidige 
droogte in die westelike dele van ons land, waarna dikwels 
verwys word as die ergste in menseheugnis, mag selfs van 
hierdie omvang wees in die sin dat ons dalk so ver terug as 
die “groot depressie-droogte” van die 1920’s en 1930’s sal 
moet gaan vir iets vergelykbaar.

Biologiese tekorte en oorvloed volg die klimaats- en 
weerpatrone soos wat optimale toestande vir bepaalde 
spesies kortstondig geskep word. Dink maar aan die 
seisoenale Namakwalandse blommeprag. Uit die 1800’s 
is daar baie berigte van die sogenaamde “trekbokke” of 
reuse troppe Springbokke – volgens sommige beskrywings 
“honderdduisende” of miskien selfs “miljoene” in getal  
– wat na die kortstondige opbou van getalle onder wyd-
verspreide optimale toestande, deur die Karoo getrek 
het op soek na beter omstandighede wanneer plaaslike 
toestande weer verswak.

Suksesvolle ekstensiewe veeboer-
dery in die droë noordweste is 
grootliks afhanklik van gereelde 
biologiese oorvloed – hetsy sei-
soenaal, hetsy periodiek-siklies 
(natter siklusse) – wat mag lei tot 
oorvloed weiding vir onmiddellike 
gebruik of die skep van reserwes 
(kampe wat “rus”). Negatiewe 
biologiese oorvloed, uit die oog 
van produsente gesien, kom ook 

voor soos met sprinkane of ruspers of selfs knaagdiere soos die onlangse 
fluitrot-uitbreek in die Kalahari.

Brants se fluitrot (Parotomys brantsii) word net in die droë, sanderige 
westelike dele van Suider-Afrika aangetref en kry sy naam van sy harde 
fluit-waarskuwingsroep. Fluitrotte bly in kolonies in gate in sanderige grond, 
is plantvreters en mag onder optimale omstandighede talryk wees. Hulle is 
hoofsaaklik daglewend en veral vroegoggend en in die laatmiddag aktief. 
Volgens berigte mag hulle ook op maanlignagte uit hul gate kom om te wei. 
Hul harde alarmfluite dui daarop dat hulle, aangewese op goeie sig, steun  
op groepwaarskuwings van gevaar.

Hulle natuurlike vyande is roofvoëls soos die Bleek Singvalk en kleiner 
soogdierpredatore soos jakkalse, ratels – wat die rotte se gate kan oopgrawe 
en dikwels vergesel word van singvalke wat dan die vlugtende rotte vang  
– wilde katte en muishonde. In die Kalahari sal slange soos die pofadder  
– en veral Kaapse kobra – ook fluitrotte eet. Vroegaand en wanneer hulle 
aktief is gedurende volmaannagte, mag uile soos die Nonnetjiesuil en Gevlekte 
Ooruil fluitrotte vang. Produsente wat deurloop onder sporadiese uitbreke 
van oorvloedige fluitrotte kan natuurlike vyande soos uile aanmoedig deur 
die aanbring van nesbokse. Vir Nonnetjiesuile moet sulke bokse toe wees 
met ’n geskikte opening aan die kant, terwyl ooruile oop houtkratte verkies. 
Nonnetjiesuil-nesbokse kan kommersieel gekoop word en word met groot 
sukses gebruik in die sanderige graanproduserende gedeeltes van die Wes-
Kaap, waar nagmuise dikwels ’n probleem is.

Om die natuur se siklusse van te veel en te min op kunsmatige maniere te 
probeer bestry, is gewoonlik onmoontlik en teen-produktief. Die chemiese 
bestryding van onder meer insek- en knaagdierplae in natuurlike veld is selde 
effektief en lei op die langer duur tot groot ekologiese skade deurdat die 
delikate ekologiese balans versteur word – wat uiteindelik net lei tot groter 
onstabiliteit in die vorm van ander “te veel”- en/of “te min”-elemente. Dit 
is betreklik beter om met ’n goeie begrip van en geskikte aanpasbaarheid 
eerder saam met die natuur se siklusse te boer en op die 
natuur self staat te maak om deur die gepaste ekologiese 
prosesse regstellings te maak.

Springbokke het in vervloë dae in reuse troppe voorgekom in tye van oorvloed.

Uile soos die Gevlekte ooruil is die boer se bond ge noot 
in die stryd teen skade-veroosakende knaagdiere.

Jong springkane, as voorbeeld van oorvloed in die Karoo, vorm hegte troppe.


