
Grootmensspeletjies

Nou-die-dag vat ons toe mos weer ’n slag die lang pad Beaufort-Wes 
toe.  Ons het spesiaal gereël om vroeër te kon ry, maar sommer vroeg 
Vrydagmiddae lyk die verkeer uit die Kaap uit mos al klaar asof daar ’n 

tsunamiwaarskuwing uitgereik is. 
Ag, eintlik lyk die Kaapse verkeer mos maar altyd so.  Op ons daaglikse roete 

stad toe ry ons deur Paardeneiland.  Die ‘sports’ begin altyd op die laaste gedeelte 
van Marine-Rylaan.  Jy moet in die linkerbaan hou om stad se kant toe op die N1 
te klim, terwyl die regterbane jou Paarl se kant toe op die N1 gooi.  Wetsgehoor-
same mense soos ek hou natuurlik van lank voor die hawe af al links.  Twee derdes 
van die pendelaars wat stad toe gaan, glip egter in die regterbane verby en gaan 
druk voor in die linkerbaan in.  Die gevolg?  Natúúrlik dam die linkerbaan elke 
oggend kilometers ver op.  

Ek kan soggens skaars wag vir hierdie konstipasiesituasie.  Dit is my daaglikse 
speletjietyd op pad werk toe.  Heerlik!  Die reëls van my speletjie is eintlik 
eenvoudig: bly in die linkerbaan en hou so na as moontlik agter die motor voor 
jou.  Normale volgafstande geld nie, want dit sal ’n kansvatter die gaping gee om 
sy motor se neus voor jou in te druk.  Normale medemenslikheid geld beslis nie, 
want al hierdie kansvatters moes in die eerste plek mos agter in die ry ingeval het.  
Al kruie die linkerstroom teen stadiger as loopspoed voort, moet ’n mens volle 
aandag aan die spel gee.  Die geringste beweging van die motors voor jou moet 
onmiddelik opgevolg word, of jy is nog ’n plek in die ry kwyt. 

Die speletjie is veral interessant as ’n mens dit op sielkundige vlak speel.  Lank 
voor die opdamming kyk ’n mens reeds na die motors voor jou en probeer 
bepaal watter soort spelers hulle gaan wees.  Daar is drie soorte: die Kansvatters, 
die Slappelinge en die Aktiewe Spelers. 

Die Kansvatters is die klomp wat regs verby jaag om voor te gaan indruk.  
Hulle is die jappies met hulle blinkswart of silwer motors, dikwels met persoon-
like nommerplate.  Voeg daarby almal met sonbrille op hulle koppe of, erger nog, 
voor sewe in die oggend, op hulle oë.  Ook die humorlose suursiele met hulle 
persoonlikheidlose gesigte en motors wat so gou as moontlik op kantoor wil kom 
om soveel as moontlik boontjies te tel.  En, natuurlik, ál die taxis en busse, want dit 
is mos ’n Suid-Afrikaanse gegewe dat padreëls nie vir hulle geld nie. 

Die Slappelinge, met hul misplaaste medemenslikheid, is net so erg soos die 
Kansvatters.  Dis die motoriste wat plek maak vir almal wat wil indruk, al het hulle 
self al lankal kruie-kruie in die linkerbaan vasgesit terwyl die Kansvatters nog rustig 
koffi e gedrink het by die huis.  Die Slappelinge is jong mense wat nog onseker 
oor die lewe en erg onseker in die verkeer is.  Jy kry hulle meestal in ouer, klein 
motortjies.  Tel maar die meeste motors met plattelandse nommerplate by die 
Slappelinge, veral as die oom agter die modder- en misbesmeerde dieselbakkie 
se stuur ’n plaashoedjie op het.  Hy het nog nooit meer as ses motors gelyktydig 
op een stuk pad teëgekom nie en is in ’n papperelliekoors in verskrik deur die 
stadsverkeer.  Voeg hierby al die lewensmoeës in ouer, vuilerige, lewensmoeë mo-
tors - mense wie se lewensdrif lánkal uit hulle uitgebaklei is.  En dan natuurlik almal 
wat op selfone praat of SMS, grimeer, skeer, tande borsel, eet, koffi e drink, rook, 
gaap, koerant lees of blokkiesraaisels invul terwyl hulle bestuur.  Die heel ergste is 
dié wat land en sand met hulle passasiers sit en gesels.  Nou een oggend was daar 
’n vrou voor ons wat só gesels het dat sy skoon skuins in haar sitplek gedraai het 

na haar passasier toe, albei hande meestal in die lug aan’t beduie, haar hele lyf by 
tye aan’t wikkel en ruk soos sy die vorige aand se dansery noot vir noot beskryf.  
Nodeloos om te sê dat ek haar ’n paar keer daaraan moes herinner dat sy eintlik 
besig is om te bestuur.  Dis mos waarvoor toeters daar is. 

Dan is daar die Aktiewe Spelers (soos ek) wat geen Kansvatters toelaat om 
in te druk nie.  Nooit.  Ek laat nie eers my eie direkteur voor my indruk nie.  
Punt.  Die Aktiewe Spelers is egter die moeilikste om te identifi seer.  Hulle kom 
in enige motors voor en is nie beperk tot spesifi eke ras-, geslag-, geografi ese- 
of ouderdomsgroep nie.  Die enigste werklik defi nieerbare eienskap is hulle 
selfversekerde bestuurstyl, wat nie met onnosele kansvattery of arrogante 

padvarkerigheid verwar moet word nie.  ’n Mens sien die selfversekerdheid in hul 
motors se ‘lyftaal’.  Hulle weet wat hulle doen en doen dit vinnig en akkuraat, maar 
volgens padreëls.

Op die frustrerende dae beland ’n mens reg agter ’n Pappeling wat, doelbewus 
óf onoplettend óf geïntimideerd, verskeie Kansvatters laat inglip.  Die ergste is 
dat die Kansvatters altyd, sonder uitsondering, uit misplaaste dankbaarheid, nog 
Kansvatters voor hulle laat indruk, wat weer . . .  Die gevolg is dat ’n mens moet 
terugval en terugval en terugval tot dit vir jou voel jy is later terug in Milnerton.  

Op die lekkerspeeldae is daar ’n groepie van drie of vier Aktiewe Spelers voor 
en agter jou.  Met so ’n front het die Kansvatters nie ’n kans nie en moet hulle 
maar terugval of vorentoe aan probeer indruk.  Die Aktiewe Spelers wens mekaar 
geluk met ’n duim in die lug as nóg ’n aanslag suksesvol afgeweer is.  Dis genoeg 
om ’n mens se dag te maak.  Dit het ook al een of twee keer gebeur dat die 
speletjie na ’n opwindende ‘Spietkop-vlak’ oorgeslaan het.  Dit is die dae wanneer 
’n hele afdeling verkeerskonstabels heel aan die einde van Marine-Rylaan stelling 
inneem.  Hulle doel is om daardie Kansvatters wat oor die soliede streep nog 
probeer indruk, uit te vang.  Die kuns is dan om die laaste-minuut-Kansvatters se 
desperate pogings te weerstaan tot jy hulle ‘veilig’ (ha-ha!) in die verkeersmense se 
kaartjieskrywende hande afl ewer.

Maar ek het afgedwaal.  Ons was nog op ’n Vrydagmiddag op pad Beaufort-
Wes toe.  Uiteindelik stad uit, was dit heerlik om ’n slag weer die 120km/h 
spoedgrens te toets.  Om weer ’n bergpas te kon aandurf.  Maar ek het tog iets 
gemis.  Deur al die jare wat ek hierdie pad gery het, het die vragmotors op die 
N1 net al meer en meer geword.  Een van my langpadwakkerblyspeletjies was 
altyd om te tel watter persentasie van die totale aantal voertuie op die N1 vrag-
motors is.  In 2000 was dit 60%.  Teen 2008 was dit 80%.  Ten minste vier uit elke 
vyf voertuie op die N1 moes dus vragmotors wees, maar waar was hulle nou? 

Net anderkant Laingsburg het ons hulle begin kry.  En toe onthou ek.  Om 
die een of ander duistere rede was daar altyd ná donker meer vragmotors op 
die N1.  Naby Prins Albertwegstasie gaan staan ons in ’n lang ry by ’n stop-en-ry 
padwerke.  Voor ons staan toe reeds ’n paar dosyn vragmotors, met net enkele 
gewone motors tussen-in.  Ná die padwerke kon ek uiteindelik die vragmotors 
begin verbysteek.  Die kuns en die uitdaging is om geduldig te wag vir ’n veilige 
verbysteekkans.  Los maar die blindelingse verbysteek om draaie of oor bulte vir 
die minibus-taxis.  Maar as daar ’n gelyk stuk oop pad is sonder verkeer van voor, 
moet jy met selfvertroue en spoed twee of drie of selfs meer vragmotors gelyk 
verbysteek.  Tot jy weer vir jou ’n indrukspasietjie tussen twee grotes moet beding, 
al is daar nie eintlik plek nie.  Toe ons uiteindelik by ál 33 vragmotors verby is (ja, 
ek het hulle getel), is ons net mooi by Leeu-Gamka se vulstasie.  Ek draai toe daar 
in vir ’n rustige sigaretjie. 

Spesiaal sodat ek die hele klomp vragmotors wéér kon verbysteek voor 
Beaufort-Wes.  

As Kapenaar kry ek immers deesdae bitter min daardie kans.  Soggens se ‘Spite 
and Malice’ spelery op pad werk toe is lekker, maar dit gee darem nie naastenby 
dieselfde adrenalienvreugde as die vragmotorverbysteekspeletjie nie. 

NS: Daar was nog net een Slappeling wat dit reggekry het om ’n aanmoedi-
gende duim in die lug van my te kry.  Ek het nie eens omgegee dat sy die kansvat-
ters voor haar laat indruk het nie.  Hoekom?  Sy was besig om ’n biblioteekboek 
te lees, agter die stuur, op pad werk toe!
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