Land Rover kry moeilikheid, maar is meestal deur lede self herstel. Daar was maar altyd ’n lid of twee op ’n basis wat
genoeg van meganika af geweet het. (Foto: Louis Lubbe).

Wit Land Rover besoek ’n Cuca-shop naby Sibinda.(Foto: Louis Lubbe).
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CASSPIR
Die Suid–Afrikaanse Polisie, wat ten nouste by die oorlog in Rhodesië en Suidwes-Afrika betrokke was, was
deurentyd bewus van die behoefte aan ’n meer stabiele, kragtiger en meer hanteerbare mynbestande voertuig.
Na talle eksperimente en toetse het die Casspir – die stewigste en doeltreffendste voertuig van sy soort ter wêreld
die lig gesien. Hy was sy tyd ver vooruit.

Koevoet-gevegspan, “Zulu 5”, gereed om
op patrollie te gaan. Zulu 5 was Opuwo se
roepsein. (Foto: Sandra Coetzee-Fourie).
Model van ’n Casspir (Verskaf deur genl.
Le Roux Stemmet).

D

ie Casspir is vernoem na die twee instansies wat hom gesamentlik ontwerp het, te wete die SA Polisie en
CSIR ( Council for Scientific and Industrial Research) met dr. Vernon Joynt as die mede-ontwerper.

Vanweë die voertuig se talle prysenswaardige kenmerke, is die Casspir ewe effektief in operasionele gebiede
sowel as in onluste-situasies gebruik. Die bemanning bestaan uit ’n bestuurder, ’n skutter en 12 lede, wat elk by
’n skietgat stelling inneem.
Sedert die vervaardiging van die eerste Casspir is ongeveer 1 200 veranderings en verbeterings aan die voertuig
aangebring – heelwat deur Koevoet self.
Die Casspir was 10 jaar lank ( 1979 – 1989) ’n onontbeerlike voertuig vir Koevoet en het sekerlik bygedra tot
hul suksesse en die beperking van lewensverlies tydens die bosoorlog.
Hy weeg 10.88 ton en word aangedryf deur ’n 124 kW- turbo-aanjaer-dieselenjin en het ’n reikafstand van 770
km. Die Casspir word normaalweg met ’n 7.62 mm-masjiengeweer toegerus. Frans Conradie (Koevoet) het ’n
20mm-lugafweerkanon op sy Casspir aangebring. Die voertuig is bestand teen handgranate, handwapenvuur,
en die V-vorm van sy onderstel maak hom ook bestand teen landmyne.
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SAP-patrolliebote, Impalila-eiland, Caprivi, 1969. (Foto: Petro Engelbrecht).

Lede vertrek op ’n bootpatrollie op die Zambezirivier. Kanyemba-omgewing, Rhodesië, 1973. (Foto: Gerrit Bruwer).
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BOSSIE DIE VLAKVARK

E

k het Bossie as klein vlakvarkie by my buurman,
sers. Du Plessis van Oshakati, gekry toe hy maar
slegs 150 mm hoog was. Iemand het hom vir Doep
gegee, maar sy vrou wou nie die varkie gehad het nie,
toe kry ek hom. My seun was baie ingenome met die
varkie. Op die foto is ek besig om ’n sluk wyn te neem
en Bossie het gekyk of hy ook ’n paar slukke kon kry.
Ons het Bossie hans groot gemaak. My kinders het
graag om die huis met hul fiets gery en Bossie het
altyd agterna gehol, al skreeuende.
Ons het langs die skool gewoon. Bossie was baie
geheg aan my seun, Jenku, en het soms sommer
oorgestap skool toe om hom daar te gaan opsoek. Hy
het gewoonlik kortpad deur die draadheining gekies
en het van klas tot klas gestap totdat hy Jenku
raakgeloop het – natuurlik tot groot konsternasie van
die ander kinders. Jenku moes dan eers vir Bossie huis
toe neem voordat die klas kon hervat. Bossie en my

brak, Buks, kon ure aanmekaar speel – net soos
brakke. Soms het Bossie en Buks mekaar vergesel op
hulle roetes deur die dorp en so het hulle saam-saam
die dorp leer ken.
Bossie het op ’n keer weer vir Jenku by die skool gaan
soek. In sy soektog is hy by die plaaslike gim in waar
die dames besig was met hulle aërobiese oefeninge.
Toe hulle vir Bossie gewaar, het hulle al gillende die
glasdeur probeer toestoot, maar sonder sukses. Die
dames het in alle rigtings gespat en op tafels en stoele
gespring en selfs op die klavier. Bossie het die gillery
taamlik steurend gevind en is toe weer daar weg.
Met ons terugkeer SA toe, het Bossie en Buks
agtergebly, maar hulle was nie sad nie, want die ouens
was lief vir hulle en hulle was tuis daar. Bossie het
later die rang van “korporaal” gekry.
Storie deur Dicks Dietrichsen.

Bossie die vlakvark soek ook ’n slukkie. (Foto: Dicks Dietrichsen)
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RPG-granate, handgranate, plofstof en ander ammunisie van die
vyand gebuit deur Koevoet in Angola gedurende 1984. (Foto: Sandra
Coetzee-Fourie).

Ontwerp om dood te maak! Wapens deur Koevoet gebuit. Teen die
muur is ’n SKS, RPG en AK 47. (Foto: Sandra Coetzee-Fourie).

Saamtrek op Opuwo gedurende 1973. Let op die heeltemal verskillende tradisionele kleredrag van die
vrouens in die groep. Die Himba-vrouens het kaal bolywe, met gevlegte hare bo-op hul koppe saamgevat,
terwyl die Herero-vrouens lang rokke met kleurvolle hoofbedekkings dra. (Foto: Sandra Coetzee-Fourie).

Groepie Himba-vrouens. Die wyse waarop hulle hul hare op hul koppe dra, het ’n spesifieke betekenis in
hul kultuur. (Foto: Sandra Coetzee-Fourie).
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LANDMYN OP SINGALAMWE

“Oorlog is blind”
– Wes-Afrikaanse spreekwoord.

M

aart 1972. Met twee F100 Ford-bakkies is die
manne vroegoggend van Singalamwe af weg.
Met twee binne-in die kajuit en die res agter op die
bak, ry hulle in die rigting van Katima Mulilo. Elke
trok het ’n hondeman met sy hond agterop, vir
ingeval hulle spore raakloop. Hulle vorder nie vinnig
nie, want die hele dag lê voor en daar is geen haas
nie. So ry hulle al slingerend op die tweespoorpad
tussen die mopanies deur.

nie, maar al met die kaplyn langs. Sers. Jan Jones
bestuur die voorste bakkie met sy oog op die pad vir
enige verdagte spore of beweging. Nog net ’n week
van hierdie, dan is dit huis toe.

By die omdraaipunt, halfpad Katima toe, vertoef die
ouens oor ’n sigaretjie onder ’n groot mopanieboom.
Dit sal een van die laaste kere wees wat hulle onder
hierdie mopanie sit, want oor ’n week word hulle
vervang met ’n vars kompanie uit die Republiek.
Lekker huis toe!

Hy word eensklaps met ’n oorverdowende slag,
bakkie en al, die lug ingeskiet. Hy besef nie
onmiddellik wat gebeur het nie, maar deur ’n waas
van duiseligheid en stof besef hy dat hulle ’n
landmyn afgetrap het. Sy makkers wat agter op die
bakkie was, is met die ontploffing in die lang gras
langs die pad geslinger. Die ouens is duidelik geskud.
Hulle kom een vir een orent, maar nie sers. Riekert
nie. Hy is op slag dood. En ook sy wolfhond. Dié is
middeldeur geskeur en lê in die krater wat die myn
gelaat het. Die ander helfte van sy lyf is net wég!

Klaar gerook en dit word tyd om terug te ry
Singalamwe toe. Hierdie keer nie met die bospaadjie

Sers. Jones het 15 meter vanaf die flenter bakkie af
te lande gekom. Die ander bakkie het honderd meter

Links: Lede wat nog geskud is van die landmynontploffing. Regs:“He died with his boots on”. In die krater lê dít wat oorgebly het van
sers. Riekert se hond. (Foto: Jan Jones).
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Jaap von Molendorff, Sibinda, Kersfees 1968. (Foto: Jaap von
Molendorff).

Die bordjie by Sibinda-basis verwys eerder na die uiters hoë
daaglikse temperature gedurende die somermaande en nie
noodwendig na die relatief primitiewe (wat dit wel was) basis nie,
1968. (Foto: Louis Lubbe).

Niks soos ’n ordentlike bad nie. Jaap von Molendorff veroorloof
homself die luukse van ’n bad in die oopdak-rietjie-skerm“badkamer”, Kersdag 1968, Sibinda. (Foto: Jaap von
Molendorff).

Optog deur die strate van Rundu. Op 22 Oktober (moontlik 1971) tydens die onafhanklikheidsviering van Kavango – in
ooreenstemming met Suid-Afrika se destydse Tuislandbeleid. Nadat Suidwes-Afrika sy onafhanklikheid op 21 Maart 1990
verkry (en Namibië geword) het, is Kavango weer by Namibië ingelyf. Meeste van die dorpenaars het deelgeneem aan die optog.
Twee polisiemanne lei die stoet op perde wat moontlik iewers vir die geleentheid geleen is en direk agter hulle volg ’n bakkie wat
aan die SAP behoort het of aan die Administrasie op Rundu. (Foto: Jaap von Molendorff).
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Adj.-off. Chatz staan by ’n makoro (uitgeholde boomstomp) wat waarskynlik deur insurgente gebruik is om oor die Zambezirivier te kom.
Die pilaar agter hom is deel van die brug by Chirundu na Zambië, 1970. (Foto: JG Le Roux Stemmet).

SAP-lid word deur die RLI heropgelei in die gebruik
van mortiere. Victoria Falls, 1973. (Foto: JG Le Roux
Stemmet).

Driepootstoeltjie se leersitplek - Binga. (Foto: JG Le Roux Stemmet).
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Driepootstoeltjie se leersitplek – Centenary.

