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Vasgevang 

 

 
 

07 - Die Nuwe Plan 

"Wat het gebeur, Zoey, wat is fout?" 

Zoey sukkel die woorde uit met ‘n huilende stemmetjie. "Chloe, 
Quinn het weggejaag met ons motor en ons alleen agtergelaat op 
die plaas! Ons het nou net 'n helse argument gehad en toe ek hom 
weer dreig met egskeiding het hy ballisties geraak. Hy slaan my 
toe met sy vuiste asof ek ‘n slaansak is!”  
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8.Rugpyn word ook makliker verhoed of verlig. 

9.Jy slaap of rus baie beter veral as jy verwagtend is. 

 

En boonop: Dit kan baie help vir snork! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

Sy gee weer ‘n paar seer snikke voor sy verder sukkel. “Lyle het 
tussenbeide getree tot my verdediging en toe klap Quinn hom en 
gooi hom van hom af soos 'n sak aartappels voor hy uit die huis 
gestorm en weggejaag het in ons motor." 

 "Ag nee, hoe lyk Lyle nou, het hy lelik seergekry?" 

"Hy is okei, Chloe. Ek dink stoei en judo het hom gehelp want hy 
is opgelei en weet hoe om sy val te stuit." 

"Is jy okei, jy het gesê dat hy jou met sy vuiste geslaan het." 

"Ek is okei. Ek sit nou met ys op my gesig en probeer die ergste 
swelling verhoed maar ek gaan beslis nie goed lyk môre nie." 

"Ag nee Zoey, ek gaan nou in my Cooper klim en is nou daar." 

Chloe vind Zoey, Lyle en Ronnie besig om TV te kyk in die 
sitkamer terwyl hulle wag vir haar. Dit is amper tyd vir 
middagete. Ronnie het die ergste van die werkswinkelstof 
afgestof en sit eenkant op 'n houtstoel. Chloe plaas die 
werkwinkellêer op sy skoot. Sy weet Leo is  iewers op die plaas 
besig tot vanaand laat en salig onbewus van die drama wat hier 
afgespeel het. Susan pak gewoonlik vir hom 'n reuse kosblik in op 
dae soos hierdie wanneer hy die heeldag vêr van die plaashuis af 
werk en hy het reeds gisteraand tot siens gesê vir Zoey-hulle.  

Lyle en Zoey sit saam op 'n rusbank. Sy buk en inspekteer Zoey 
se gesig en sien haar regteroog en linkerwang is rooi en plek-plek 
pers en reeds sleg geswel.  
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"O, my gedorie, Zoey. Hoe kon hy?"  

Sy kyk vir Lyle wat rustig langs haar sit. Hy het 'n duidelike, rooi 
handafdruk op sy wang waar Quinn hom hard geklap het. "Waar 
het jy orals seer, Lyle?"  

"Ek is reg, Chloe."  

Ronnie lig haar in. "Ek het seker gemaak hy is ôrraait en het hom 
lank ys op sy wang laat hou, maar dit gaan nog sleg lyk môre. Hy 
het sy voorarm en skouer beseer met dié wat hy sy val gestuit 
het. Daar is gelukkig niks gebreek nie." 

"Trek uit jou hemp en wys my, Lyle, ek wil self sien." Lyle 
gehoorsaam en Chloe streel versigtig oor sy rooi, gekneusde 
voorarm met deernis asof sy die ongemak probeer wegstreel.  

Sy vat aan die rooi area op sy skouer. "Ag nee, dit moet seer 
wees, dit is so onnodig. Jammer liefie, is jou skouer seer as jy jou 
arm beweeg?" 

Lyle glimlag terwyl hy sy arm stadig in 'n sirkel beweeg. "Nie te 
sleg nie, net 'n bietjie, Chloe. Ek beleef gereeld baie erger valle 
by my judo- stoei- en karateklasse by die kosskool."  

Chloe glimlag vir hom met deernis. "Ons Ysterman ..."  

Susan kom roep hulle: "Die middagete is gereed, kan julle 
asseblief by die eetkamertafel kom aansit, ek wil graag vir julle 
opskep."  

Hulle geniet die middagete aan tafel toe Chloe Zoey ernstig 
aankyk. "Laat my toe dan neem ek Lyle kosskool toe met my 
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Slaap altyd op jou linkersy – 04 Jan 2019 

 

Daar is ’n hele paar goeie redes waarom jy op jou linkersy moet 
slaap. As jy op jou regtersy slaap, dan werk jou organe stroomop 
want ons is aanmekaargesit sodat gravitasie sekere belangrike 
liggaamsfunksies aanhelp terwyl ons op ons linkersy slaap. As jy 
op jou rug lê is daar die gevaar dat jy te veel druk op jou heupe en 
jou rug plaas. 

As jy verkies om op jou maag te slaap, kan dit tot nek en laerrug-
probleme lei. Wat is dan die voordele? 

1.Jou hart werk makliker want bloed vloei makliker terug vanaf 
jou organe. 

2.Die pankreas funksioneer baie beter. 

3.Die maag verteer voedsel baie makliker saam met beter 
ondersteuning van die pankreas. 

4.Die maag lê aan die onderkant van die lyf wat moontlike 
sooibrand verhoed of verminder. 

5.Die galblaas en lewer funksioneer beter en elimineer die suur 
afkomstig vanaf die maag en daar is baie korter en beter 
spysvertering. 

6.Afvalstowwe beweeg makliker deur die derms en is gereed vir 
ordentlike stoelgang. 

7.Die limfvatstelsel dreineer beter wat allerhande pyne verhoed.  
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‘n Gelukkige en baie ontspanne Billy sluit later in skoon, droë 
klere by hulle aan.  

Kadin glimlag vir die vars Billy. "Vanaand is die eerste keer dat 
ek jou regtig moeg gesien het."  

"Ja, dit is hoekom ek so lief is vir muurbal. Dit is so uitputtend en 
intens. 'n Geveg soos dié een van vanaand pomp my vol 
adrenalien en daarna, is ek in 'n staat van euforie en voel asof niks 
my sal ontstel nie en ek voel so totaal ontspanne." 

Tony neem hulle terug voor skemer sodat Rene haar nie sal 
bekommer nie en Kadin is bly want sy kan stilletjies insluip 
sonder dat sy moet verduidelik wie die seun was saam met haar.  

Daardie aand rol Kadin rond in die bed en wil net nie aan die 
slaap raak nie. Chantal spook in haar gedagtes. Hoe gaan sy 
uitvind of hulle ‘n verhouding het? Sy wil hom nie vra nie want 
sy sal hopeloos desperaat klink. Sy besef egter dat Billy haar hele 
bestaan oorgeneem het en indien hulle vriendskap vir hom slegs 
platonies is, sal sy met ‘n swaar hart en ’n donker geheim moet 
rondloop. 

Vervolg Uitgawe 08 – 4 Feb 2019 
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Cooper, Zoey. Ek moet net gou 'n afspraak kanselleer wat ek vir 
drie-uur vanmiddag in die stad gemaak het. Nou dat ek daaraan 
dink, ek het nooit mevrou Kennedy se telefoonnommer geneem 
nie. Ek sal moet kyk in die telefoongids of google vir die nommer 
van die His & Her’s haarsalon."  

Zoey voel skuldig, "Nee Chloe, hoekom leen julle my nie eerder 
die Toyota Venture nie? Dit staan die meeste van die tyd net hier 
en ek wil Lyle neem en sal dit terugbring dan hoef jy nie jou 
afspraak te kanselleer ter wille van ons nie." 

Sy praat van die Toyota Venture 2200 GLE wat hulle gewoonlik 
gebruik vir die karwei van die plaaswerkers en hul gesinne dorp 
toe en terug.  

"My afspraak kan wag tot môre ..."  

"Wil jy jou hare laat doen?"  

Chloe sou graag haar planne sovêr as moontlik wou geheim hou 
en haar stilletjies eers daar vestig, maar dan besef sy dinge het 
verander en 'n nuwe geleentheid geskep en sy vind net daar en 
dan 'n oplossing vir haarself en Zoey. "Zoey, ek het 'n afspraak 
met mevrou Kennedy en wil gaan kyk na 'n huis wat sy wil 
verhuur. As dit goed genoeg is, wil ek reeds vanmiddag intrek." 

Ronnie lyk onaangenaam verras, "Waar kom die skielike besluit 
vandaan, Chloe, wat is verkeerd met die plaas?" 

"Ek dink altyd aan Tony hier, Ronnie. Ek voel ook die spanning 
tussen jou en Leo. Ek wil hê julle moet vergeet van my en 'n 
bietjie afkoel want julle het mekaar byna doodgemaak op my 
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verjaarsdag. Julle moet eers vir my bewys dat julle kan klaarkom 
met mekaar alvorens ek terugkeer of ek kom nie weer terug nie. 
Dis my ultimatum aan my twee stoute boeties." 

"Moenie jou laf hou nie, Chloe, dit is jou plaas. Ek belowe ons sal 
'n vergadering hou vanaand en alles uitklaar. Waar is die plek en 
wil jy nou alleen daar woon?" 

"Zoey, ek het gedink, ek wil nie hê jy moet teruggaan George toe 
voor Quinn bedaar het en sy probleme hanteer het nie, hoekom 
trek jy nie saam met my daar in nie?" 

Zoey is verbaas. Sy dink 'n bietjie en dan lyk dit asof Chloe nou 
net ‘n lig aangeskakel het in die donker vertrek van haar 
omstandighede en haar gesig weerspieël entoesiasme. "Is jy seker 
Chloe, is jy ernstig, dink jy regtig ek kan saam met jou daar 
intrek?"  

"Ja, hoekom nie, ek is dan nie alleen daar op die kleinhoewe nie."  

Ronnie frons. "Jy wil alleen intrek op 'n kleinhoewe, is jy op soek 
na moeilikheid? Dit is geïsoleerd en gevaarlik." 

"Die plek is ten volle toegerus en onmiddellik beskikbaar. Zoey, 
bewys my ‘n guns en gaan saam met my. Ek sal nie alleen wees 
nie en ons gaan saam weer hope pret hê ná soveel jare. Zoey, 
asseblief my ousus ..." 

 

Zoey glimlag gelukkig. "Chloe, ek hou baie van jou idee en wil 
graag totdat ek my nonsens met Quinn uitgesorteer het." 
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Dis die eerste keer dat sy hom heeltemal pootuit sien. Dit lyk asof 
hy nou net met klere en al uit die swembad geklim het. Hy is 
sopnat en bloedrooi terwyl die sweet van hom afloop soos 
water. Daar is nie 'n droë kolletjie aan hom nie.  

Hy kom stadig met moeite regop en kyk op na Jacky. "Ek het dit 
gedoen ..."  

Jacky antwoord hom terug. "Jy het Billy, welgedaan, dit was baie 
goeie muurbal. Jy moes die heeltyd baklei tot reg aan die einde." 

Billy wys terug met sy duim vir Tony. "As dit nie was vir sy 
advies nie, weet ek nie. Ek het presies gedoen wat hy gesê het en 
dit het my net daardie bietjie voordeel gegee reg teen die einde."  

Chantal gaan volgende op die baan en begin haar 
opwarming. Billy kyk vir Kadin. "Ek moet eers probeer afkoel 
voordat ek gaan stort of ek sweet my weer papnat agterna en stink 
van sweet. Ek gaan liewer daar staan en Chantal ondersteun 
terwyl ek afkoel, voor ek gaan stort en by julle aansluit. Is dit reg 
so, Kadin?" 

Kadin knik maar haar hart voel swaar; hy gaan Chantal 
ondersteun en laat haar hier alleen met Jacky en Chantal het net 
oë vir hom. Sy wil graag vir Jacky vra of Chantal en Billy iets 
aan die gang het, maar sy wil nie desperaat klink nie. Die sirene 
skree weer en hulle sien Chantal in aksie. Sy speel baie goed en 
klop 'n ouer man maklik wat ongeveer dieselfde ouderdom is as 
Tony. Miskien ondersteun hulle mekaar maar net omdat hulle vir 
dieselfde span speel? 
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vir Jacky. "Die tyd raak min en hulle is gelyk. Die een wat nou 'n 
punt aanteken voor die sirene afgaan, gaan wen.” 

Kadin kyk vir Jacky. "Hoekom lyk Francois so aggressief? Dit 
lyk asof hy al hoe kwater raak en die balletjie al hoe harder dryf 
uit frustrasie?"  

Jacky knipoog vir haar. "Jy sien reg, hy hou niks van Billy nie, 
om verskeie redes, en sovêr kon hy nog altyd Billy ore aansit. Hy 
sal dit haat as hy vanaand vir die eerste keer teen hom verloor."  

"Hoekom hou hy nie van Billy nie?" Jacky wys met haar kop in 
die rigting Chantal.  

"Hy hou van Chantal, maar sy het net oë vir Billy. Hy speel 
muurbal vanaf ‘n baie jong ouderdom en Billy het eers twee jaar 
gelede begin. Billy het baie verbeter onder die afrigting van Tony 
en raak nou kwaai kompetisie vir hom. Hy is ook nie ‘n goeie 
verloorder nie en ek dink dit gaan sy ego lelik seermaak as hy 
hier moet verloor voor Chantal." 

Die alarm skree skielik en Francois gooi boos sy raket hard teen 
die vloer en vloek skaamteloos voor hy teensinnig Billy se hand 
skud met ‘n somber gesig. Tony glimlag gelukkig en wys met sy 
duim in die lug terwyl Chantal op en af spring soos ‘n gelukkige 
dogtertjie. Toe Billy uitkom, gryp sy hom net so papnat gesweet 
en druk hom teen haar vas en gee hom ‘n hartstogtelike soen teen 
sy wang. Billy glimlag skaam vir haar en kom staan gebukkend 
voor Kadin met sy hande op sy knieë.  
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Sy kyk vir Lyle. "Lyle, moenie bekommerd wees nie, ek en jou 
pa moet net 'n paar dinge opklaar. Hy het baie probleme en ek 
dink ’n tydelike afstand tussen ons sal hom weer tot sy sinne 
bring en hom die geleentheid bied om dit op te los en ek belowe 
ons sal weer by mekaar uitkom.”  

Lyle lyk nie oortuig nie. "Wat ook al, maar ..."  

"Ek belowe, Lyle ..."  

"Moenie belowe nie, Ma, jy hoef nie saam met hom te woon nie, 
ek sal verstaan as jy van hom skei. Julle baklei alewig en ek haat 
dit dat jy nooit gelukkig is nie en kyk wat het hy vandag 
aangevang! Ek wil nie dat hy dit weer doen aan ma nie! Bly 
eerder by Chloe, Ma. Ek is lief vir Chloe, Ronnie, Leo en ek is 
lief vir jou, Ma. Pa het in elk geval nooit tyd vir my nie en ek wil 
my vakansies saam met julle almal hier op die plaas 
wees. Belowe my ons is almal saam op die plaas met my 
volgende vakansie asseblief."  

Hy het probeer dapper wees, maar die trane begin stadig hulle 
weg vind. Hy haal verleë sy sakdoek uit en droog die trane weg.  

Ronnie probeer hom gerusstel: "Lyle, hierdie plaas behoort aan 
die drie van julle en jy gaan die toekomstige eienaar wees." Hy 
kyk vir Chloe. "Ek is seker Chloe sal elke vakansie hier saam met 
jou wees en jou ma sal ook hier wees, tensy sy dit nie kan verhelp 
nie as gevolg van omstandighede." 

Zoey draai en gee Lyle ‘n teer drukkie en soen hom op die 
voorkop. "Ek is so vreeslik lief vir jou. Chloe is reg. Jy is ons 
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Ysterman. Ek belowe ons is almal hier saam tydens jou 
vakansies." 

"Ja, en ek belowe ook Lyle. Zoey, ek sal die salon se 
telefoonnommer kry en ‘n alternatiewe afspraak reël. Ek wil vir 
Lyle wegbring." 

Zoey stem nie saam nie: "Nee Chloe, gaan kyk na die plek 
vandag. Ek wil die Toyota Venture gebruik en Lyle neem. Tony 
het jou die Cooper as geskenk gegee en nou staan die Venture net 
die meeste van die tyd daar. Ek wil Lyle neem en as ons nou 
vertrek kan ek terug wees voor middernag." 

"Jy gaan alleen ry via die bergpas en gaan eers donker terugkeer! 
Daardie pad is so smal met skerp draaie en asemrowend hoog. Dit 
is gevaarlik, Zoey, veral vir 'n vrou alleen en julle is my enigste 
familie. Ek kan julle nie ook verloor nie, ek sal mal raak." 

"Moenie laf wees nie. Ek het dit al baie keer gedoen en hier is 
ek. Ek sal baie stadig en versigtig ry oor die pas soos altyd, want 
ek weet hoe hoog en gevaarlik dit is, Chloe, ek wil beslis nie oor 
die rand tuimel nie." 

"Ek hou nie van die idee nie en wens Ronnie of Leo kon met julle 
saamgaan, maar hulle is baie besig en ek kan dit nie van hulle 
verwag nie." 

"Asseblief, Chloe, jy is altyd die een wat wil onafhanklik wees en 
nou wil jy vir my voorskryf." 
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kunstig sodat dit stadig met ‘n boog na die agterste hoek trek en 
amper dood val. Dan sny hulle dit weer af in die lug en soms laat 
hulle dit saggies doodval in die voorste hoek. Intussen leer Kadin 
die reëls en taktiek by Jacky.  

Sy begin verstaan wat hulle oefen. Jacky vertel haar dat hulle 
mekaar moet probeer intrek in die hoeke en die middel van die 
baan probeer afneem. Sodra een nie vinnig genoeg uit ‘n hoek 
kom nie sal die teenstander die bal probeer doodmaak aan die 
ander kant van die baan. Die bal mag slegs een maal hop op die 
vloer.  

Die sirene skree weer en die spel begin. Hulle kry ‘n opwarmtyd 
tyd van vyf minute en daarna speel hulle 25 minute aaneen tot die 
sirene weer afgaan. Die een wat voorloop wen. Hulle speel glo 
net die somerliga so.  

Kadin vergaap haar aan hoe vinnig en soepel hulle beweeg en hoe 
akkuraat hulle die balletjie hanteer uit die moeilikste situasies. Sy 
weet nie hoe krap hulle daardie balletjie uit die hoeke en jaag dit 
weer nie. Hulle strek dikwels diep en rem hard en kom weer 
vinnig terug na die middel van die baan met baie inspanning 
gereed vir die volgende aanslag van die opponent.   

Sy kyk verstom na Jacky. "Hulle is ongelooflik vinnig en soepel! 
Ek kan dit nie glo nie! Hoe kry hulle dit reg? Dit moet 
ongelooflike inspanning en konsentrasie vereis!"  

Kadin sien Chantal staan langs Tony en skree saam met hom 
aanmoedigings vir Billy. Francois lyk baie aggressief en dryf die 
balletjie al harder en harder. Tony kyk bekommerd terug en skree 
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Tony vat Billy aan sy skouer. "Billy, Lesley sê jy speel op baan 1 
vandag en Francois is reeds besig op die baan om die bal warm te 
maak."  

Billy kyk vir Kadin. "Gaan sit daar op die hoofpawiljoen en kyk 
saam met Jacky."  

Billy wys vir haar Jacky hou ‘n spasie vir haar oop en sy gaan sit. 
Billy begin diep strek terwyl Tony ernstig met hom gesels en raad 
gee oor sy taktiek teen Francois.  

Kadin kyk vir Jacky. "Hulle lyk so ernstig, jy sou sweer dis 
oorlog."  

Jacky glimlag vir Kadin. "Dit is omtrent so iets, hierdie twee is 
fanaties oor muurbal. My Tony is ellendig wanneer hy nie mag 
speel nie weens 'n besering." 

"Is hy soms beseer?" 

"Gereeld, want hy wil net nie besef hy is nie meer in staat tot 
alles wat hy op ‘n jonger ouderdom kon doen nie. Muurbal is baie 
veeleisend vir die lyf en jy kry sommer maklik lelike beserings 
sonder dat jy dit besef. Eers later as hulle afgekoel het of die 
volgende dag kom hulle agter daar is lelik fout." 

"Ek ken nie die reëls nie?" 

Jacky beduie entoesiasties met haar hande terwyl sy die reëls 
verduidelik. Billy het intussen ingestap en maak nou warm saam 
met Francois. Dit lyk asof hulle verkillende houe oefen en soms 
dryf hulle die swart balletjie hard en laag en dan skep hulle hom 
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"Belowe my jy ry met 'n volgelaaide selfoon en sal my bel 
wanneer jy by die skool kom en wanneer jy daar vertrek op pad 
terug." 

"Indien ons nou die pad vat, is ons by die skool voor skemer en 
ek belowe ek sal jou bel nadat ek Lyle afgelaai het. Ek is terug 
voor middernag." 

Chloe stem uiteindelik in. "Ek gaan nou net 'n paar basiese dinge 
saamneem sou ek besluit ek hou van die plek. Ek sal jou vertel 
wanneer jy rondom sewe vanaand bel.  Indien wel, stel ek voor jy 
bel my so dertig kilo’s voor die dorp sodat ek jou by die vulstasie 
kry en dan volg jy my tot by ons nuwe tuiste. As alles goed gaan, 
slaap ons in ons nuwe plek vanaand. " 

Hulle glimlag opgewonde vir mekaar maar Ronnie lyk 
onrustig. "Hoekom is jy so haastig, Chloe, jy hoef nie reeds 
vandag in te trek nie, kry ten minste eers ‘n beter plekkie." 

"Ek wil nie vir jou of Leo die geleentheid gee om rondom my ore 
te neul soos nou nie. Ek pak nou my tassie met al die 
noodsaaklikhede en klere vir 'n week. Ek sal die res van my goed 
kry die volgende keer as ek weer die werkswinkel 
besoek. Moenie bekommerd wees nie, Ronnie, jy sal my sien 
wanneer ek voorrade en bestellings bring. Intussen sal my boeties 
maar net moet leer hoe hulle lekker vrede kan maak, okei 
skattie?" 

Ronnie skud sy kop. "Jy is so hardkoppig, Chloe, ek wil saam 
met jou gaan kyk na die plek."  



 

 10 

"Aikôna, Ronnie. Sam kom vanmiddag met die afleweringstrok 
voorraad haal en jy moet verseker hulle laai die korrekte 
bestellings. Kyk in jou lêer want jy het baie werk hierdie week." 

Chloe begin solank Leo se nommer soek op haar slimfoon terwyl 
sy praat: "Zoey, ek moet Leo vinnig bel en waarsku dat jy die 
Venture van nou af gaan gebruik. Ronnie en Leo het hulle eie 
4x4-voertuie en ek moet Leo net waarsku dat hy die Van moet 
gebruik in plaas van die Venture. Ek wil die Venture vir jou 
reserveer sodat jy jou eie vervoer gaan hê terwyl ons saam gaan 
woon sodat jy nie gestrand gaan voel daar op ons kleinhoewe 
nie." 

Sy plaas die telefoon teen haar oor. "Hallo Leo, ek is bly jy het 
die telefoon gehoor, kan jy nou praat?”  

Leo sit oorkant die plaaswerkers besig met sy kosblik. Hulle is 
besig met die onderhoud aan die plaasheinings. "Nee, dit is reg, 
Chloe, ons is besig met middagete hier. Is daar 'n probleem?" 

"Geen probleem nie. Ronnie sal jou later vertel wat gebeur het, 
maar Zoey wil Lyle met die Venture skool toe neem en hulle 
gaan nou enige tyd hul ry kry." 

"Hoekom? Is daar 'n probleem met hul motor? Hoekom neem 
Zoey vir Lyle? Waar is Quinn?" 

"Ronnie sal jou later alles vertel en dit is hoog tyd dat julle weer 
met mekaar begin praat soos beskaafde mense. Julle het altyd so 
goed klaargekom maar deesdae gedra julle julself soos twee 
snotneusies. Leo, ons wil jou net inlig dat jy die Van moet 
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Billy bloos en sukkel maar woorde wil nie kom nie en Kadin 
spring nou in. "Hy het ‘n boekie in Settler’s park verloor en ek 
het 'n nota op die plek gelos waar hy dit verloor het met ‘n tyd 
wanneer ek dit graag wou teruggee in die biblioteek."  

Billy lyk verlig dat Kadin tot sy redding gekom het. Chantal is 
nog nie tevrede nie. "Watse boekie?” Dan los sy dit voorlopig. 
“Speel jy ook muurbal, Kadin?"  

"Ek het nog nooit in my lewe muurbal gespeel nie."  

Chantal vind die hele spulletjie baie verdag en kyk terug na Billy 
asof sy 'n verduideliking verwag. "Sy was nuuskierig en wou my 
sien speel, want ons het intussen goeie vriende geword." 

Chantal lyk glad nie gelukkig met wat sy hoor nie. "Goeie 
vriende..?" Sy bekyk Kadin op en af en Kadin kry die gevoel 
Chantal vra haarself af: 'Wat sien so aantreklike en aktiewe seun 
soos Billy in jou’?’  

Daar brou 'n gevoel van afkeer in Kadin terwyl sy Chantal 
bestudeer. Sy moet erken hierdie meisie is pragtig en duidelik 
muurbalfiks en sy het pragtige atletiesgevormde bene. Billy is 
baie aktief. Hierdie meisie moet sy soort meisie wees. Kadin voel 
onsekerder van haarself soos tyd verloop in Chantal se 
teenwoordigheid en sy haat die gevoel.  

‘n Sirene gaan skielik af en Kadin sien die spelers uitgeput en 
papnat gesweet by die bane uitkom. Tony en Jacky het verdwyn 
en kom nou terug vanaf ‘n grys vrou wat by ‘n tafel staan met ‘n 
skootrekenaar. Sy lyk soos die organiseerder.  
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Kadin soek na die mens agter die skree en sien 'n pragtige, slanke 
meisie van ongeveer haar ouderdom aangehardloop kom. Sy gryp 
hom en druk hom teen haar vas en soen hom hartstogtelik op sy 
wang. "Sterkte Billy, ek het volle vertroue in jou. Jy gaan 
Francois vanaand wen ..!" 

Billy glimlag verleë."Dankie, ek sal my bes probeer.  Ek kon dit 
nog nie sovêr regkry nie, hy speel al lank muurbal en is bleddie 
goed." 

"Jy gaan hom klop, Billy, glo dit net en jy gaan ..!" 

Billy kyk vir Kadin. "Chantal, ontmoet vir Kadin Bosch" Die 
verrassing op Chantal se gesig is voor die hand liggend. Sy is 
duidelik verbaas dat daar 'n meisie saam met hom is. Wie is 
hierdie Chantal? Sy is oorvriendelik en Kadin begin wonder of sy 
nie miskien meer as ‘n vriendin van hom is nie. Is Chantal en 
Billy miskien in ‘n verhouding betrokke? Miskien het Billy haar 
genooi sodat sy Chantal kan ontmoet en dan besef hy het reeds ‘n 
verhouding en hulle vriendskap sal bloot platonies wees. Sy kry 
die gevoel Billy is 'n bietjie skaam. Wat gaan aan?  

Chantal skud Kadin se hand met 'n vraag op haar gesig wat 
uitspel: 'Wie de joos is jy’? "Kadin, ek het jou nog nooit voorheen 
gesien nie. Hoe ken jy en Billy mekaar?" 

Billy spring in. "Ons het Maandag in die biblioteek ontmoet ..." 

Chantal gee Billy ‘n verdagte kyk. "Biblioteek? Wat doen jy in 
die biblioteek? Billy, jy is nie 'n boekwurm nie." 
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gebruik want Zoey gaan die Venture vir eers gebruik. Goed so, 
boet?" 

"Nee, dit is reg, ek sal die Van gebruik vir die gesinne se 
uitstappies." 

"Dankie, geniet jou werk, ek moet nou gaan ..." 

"Chloe ..." Sy sny sy draadjie net daar en beëindig die oproep.  

~*~*~*~  

"Hulle verlaat nou die plaas en ry in 'n Toyota Venture, 
registrasienommer BZD 959 EC."  

Joss sit in sy groot vragmotor met die telefoon teen sy 
oor. "Goed, ons is slaggereed, broer." 

 

Vervolg Uitgawe 08 – 4 Feb 2019 
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Die Skrif van Onheil 

 

 
 

06. Die Kompetisie 

 

Die aardbol vlieg deur die lug voordat dit die boekrak tref en 
wegskiet soos 'n sokkerbal en oor die vloer rol voordat dit tot 
stilstand kom voor die duur rooshoutlessenaar. Ahmed is 
waansinnig. "Niks...! Dit is reeds Donderdag-aand en julle 
onbevoegde idiote het absoluut niks! Julle is soos rigtinglose 
afkop-hoenders! Idiote! Idiote..!"  
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Hulle ry deur die hoofingang van die krieketstadion tot aan die 
agterkant van die hoofpawiljoen. Die plek is vol motors en Tony 
moet behoorlik soek vir parkering. Die rugbyspelers is besig met 
’n oefening op die veld oorkant die ingang na die 
muurbalklub. Selfs die krieketnette is 'n miernes van 
aktiwiteite. Die plek is soos 'n byekorf. Kadin hoor die klanke 
van muurbalballe wat die mure tref en die eggo's begroet hulle 
soos hulle na die ingang loop.  

Kadin is beïndruk met die luukse ingang en die kroeg met ‘n 
marmerblad wanneer hulle binnegaan. Daar is 'n wye TV-skerm 
bokant die toonbank.  Oorkant die toonbank is daar 'n braai- area 
waar jy deur 'n wye glasvenster kan afkyk op die hoofbaan. Daar 
is 'n twee-stadium minipawiljoen voor die hoofbaan onder die 
venster. Die plek wemel van spelers en sportsakke en almal lyk 
baie fiks, slank en vol energie. Kadin sien daar is vier glasbane en 
elk het spelers wat besig is met ‘n wedstryd en ondersteuners wat 
toekyk.  

Sy kyk vir Billy. "Hoeveel bane is hier?"  

"Ons het ses bane, daar is nog twee daar aan die einde om die 
draai met ‘n smal gangetjie af. Dit was die eerste twee 
oorspronklike bane wat gebou is. Ons noem hulle die 
dodeselle. Hulle het nie glas nie en daar is min spasie vir 
toeskouers op ‘n smal platform bokant die lyn van die agterste 
muur, ek hoop nie ek speel daar vanaand nie." 

"Billy!" 
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Tony sit voor die stuur en glimlag vir Kadin. "Dit is 'n aangename 
verrassing dat jy by ons aansluit vanaand, Kadin. Ek hoop Billy 
gaan dit regkry om te konsentreer op die spel met jou wat 
kyk. Dit is Jacky, my vrou, en ek is Tony, Billy se 
muurbalvriend. Ek hoop hy gaan jou oortuig sodat jy ook gaan 
begin muurbal speel saam met ons by Saders. Ons is altyd op 
soek na nuwe, jong lede." 

Jacky glimlag 'n hallo vir haar en Kadin glimlag terug vir die 
vriendelike twee wat haar reeds op haar gemak laat voel. "Lyk 
my Billy probeer my alles laat doen: eers swem, die volgende dag 
hardloop en dit lyk my hy wil nooit ophou energie verbrand nie?" 

Jacky maak wye oë vir haar. "Wag totdat jy hierdie twee 
malkoppies op die muurbalbaan sien. Jy het nog niks gesien nie!"  

Kadin ondersteun haar: "O, my gedorie, ek kan myself dit 
voorstel."  

Sy kyk vir Billy. "Ek is mal oor jou Crusaders t-hemp. Dit is baie 
indrukwekkend."  

Tony glimlag vir hulle in die truspieëltjie. "Sy kaptein gaan nie 
gelukkig wees met hom nie want hy is veronderstel om in die t-
hemp te speel wat die borg van sy somerligaspan verskaf, maar 
hy hou hom nou windgat voor jou in sy winterligadrag." 

Billy frons. "Ek hou nie van daardie lelike neongroen kleur van 
my span nie, kon hulle nie ‘n beter t-hemp gemaak het nie?"  

Tony bars uit van die lag. "Ja, ek moet erken dit lyk soos 
babapiepie!"  
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'n Ongemaklike stilte hang in die kantoor terwyl Ahmed die 
mikrofoon op sy lessenaar aangluur asof dit die sondebok is. Dan 
antwoord die senuagtige stem van Aryan versigtig. "Dis nie 
moontlik nie en ons is nie terselfdertyd orals nie, meneer; ons is 
net drie en dit sal 'n bietjie tyd neem, maar ons sal hom kry, ek 
belowe, meneer." 

Ahmed skud sy kop en hy lyk soos 'n verlore seuntjie as hy opkyk 
na sy guru om hulp. "Die seun het niks by die polisie aangemeld 
nie wat seker beteken dat hy die boekie reeds weggegooi het en 
probeer vergeet het van sy nare ervaring en dat hy dit wat die 
professor geskryf het, nie ernstig opneem nie. Dis al afleiding wat 
ek nou kan maak." 

Vipracitti kom vorentoe, buk en praat in die mikrofoon met sy 
growwe stem. "Mohammed, in watter kamer is jy by die Holiday 
Inn in Port Elizabeth?"  

Mohammed se stem klink bewerig en gelaai met vrees. "Kamer 
66, meester ..."  

Vipracitti glimlag wrang en sit sy blou hande op die lessenaar en 
staar Ahmed vol in die gesig. "Kyk in my oë, my kind ..."  

Ahmed kyk in die oë van sy guru en dit verander in donker swart 
poele en alles rondom Vipracitti vervaag en verdwyn skielik asof 
in die niet. Ahmed voel hoe hy lig uit sy stoel en die stem van sy 
guru is soos die donderweer wat eggo in ‘n reuse, diep 
grot. "Volg my, my kind ..."  
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Hy voel lig soos ‘n veertjie en sweef agter Vipracitti aan en hulle 
skiet boontoe deur die dak in die naglug in, op en op. Sy guru 
wys hom die maan en hulle skiet soos vuurpyle tot by die maan 
en kyk terug na die aarde. Dan skiet hulle terug en beweeg na die 
suidpunt van Afrika. Hulle beweeg oor Suid-Afrika en skiet tot 
by omtrent die helfte van die suidelike kus. Hulle beweeg deur 'n 
paar wolke en Ahmed sien die stadsliggies. Hulle vlieg soos 
arende oor die kus en sien twee hotelle uitstaan en vlieg oor beide 
en Ahmed sien die Holiday Inn se naambord in ‘n beboste area 
naby die strand. Hulle vlieg tot daar en sweef deur die 
ingang. Hulle beweeg deur die gang en Ahmed kyk vir die 
kamernommers. Hulle beweeg deur die deur van kamer 66 en 
Ahmed kom tot stilstand voor Aryan en Mohammed wat teenoor 
mekaar op hul beddens sit en angstig na ‘n slimfoon kyk.  

Vipracitti beweeg tot reg voor Mohammed wat skielik skrik toe 
hy voor hom verskyn. Die volgende oomblik hoor Aryan 
Vipracitti oor die slimfoon maar Mohammed en Ahmed hoor 
hom hier reg voor hulle en sy stem weergalm soos die 
donderweer in ‘n reuse, diep grot. "Julle kan my nie ontsnap nie 
want ek is altyd met julle. Julle sal binnekort sukses behaal en 
hoef nie te vrees nie, want die seun is geboei deur daardie boekie 
waarvoor julle die ou man aangerand het. Die nuuskierigheid 
vreet aan hom maar hy is onseker en wil nie die polisie betrek 
nie. Hy wil eers self probeer uitvind wat aangaan. Die boekie is 
veilig en het waarde vir hom solank as wat dit 'n raaisel is.  

“Niemand sal toegelaat word en in die pad staan van ons Shiva, 
die vernietiger, nie. Ons moeder Durga Maya moes lank genoeg 
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ly onder die duiwelse bedrywighede van die mense van Kali 
Yuga. Dis tyd dat hierdie beskawing homself vernietig en tot sy 
einde kom voordat hy Moeder Aarde totaal vernietig. Julle is 
Shiva se soldate en sal vereer word as die leiers van die nuwe 
wêreld. Die diereryk en planteryk sal weer floreer tot in sy volle 
glorie en Moeder Aarde sal krioel van die lewe." 

Skielik is Ahmed terug in sy stoel en hy kyk in verwondering op 
na sy guru en staan dan op uit sy stoel en beweeg om sy lessenaar 
waar hy neerkniel. Vipracitti lig hom op. "Jy hoef nie voor my te 
kniel nie, my kind, want binnekort is jy die leier van ons 144 000 
volgelinge wat die nuwe wêreldorde gaan bring." 

Terug in die hotelkamer skrik Mohammed wakker uit sy skielike 
beswyming en Aryan vra hom met oopgesperde oë. "Wat het nou 
net gebeur?"  

Mohammed bewe asof hy kouekoors het.  "Die guru was hier ..."  

~*~*~*~  

Tony en sy vrou het daarop aangedring dat Billy en Kadin saam 
met hulle ry na die Crusaders muurbalklub. Kadin het agter in die 
motor gespring en sit langs die glimlaggende Billy. Sy is 
beïndruk met sy Crusaders sportdrag. Hy het 'n wit t-hemp aan 
met 'n reuse Crusaders embleem van 'n rooi kruis in die middel 
van ’n  skild op die voorkant van die hemp. Die buitelyne van die 
kruis en skild is rooi en dit lyk baie indrukwekkend teen die wit 
agtergrond. Hy lyk trots asof hy nou met 'n trofee gewen het en 
dit afwys.  


